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Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell
autentisering, baserat på egenutvecklad och patenterad teknologi inom mikrooptik.
Med hjälp av mikrolinser, avancerad mjukvara och en extremt högupplöst tryckmetod skapas en optisk illusion med realistiska tredimensionella effekter i tunna
polymera filmer. Det visuellt attraktiva 3D-materialet är unikt i sitt slag och kan inte
produceras av någon annan. Det används därför som äkthetsmärkning av produkter och förpackningar för att skydda varumärken mot förfalskning. Användningen
av Rolling Optics säkerhetslösningar kan delas in i tre affärsområden: High Security,
Brand Security och Brand Identity.
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Året i korthet

Året i korthet

KONCERNENS NYCKELTAL
TKR

2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde
Rörelseresultat per stamaktie, kr*

• ICTA förvärvade i maj Rolling Optics genom en apportemission med egna
aktier. En ny styrelse valdes och den 26 maj utsågs Axel Lundvall till ny
VD för bolaget. Bolagets ledningsgrupp ersattes med ledningsgruppen
i Rolling Optics. ICTAs aktie noterades den 28 maj 2020 på Nasdaq First
North Growth Market och avnoterades samtidigt från Nasdaq Stockholm.
Den 29 maj ändrades firmanamn till Rolling Optics Holding AB (publ).

• Rolling Optics meddelade i juli att man tecknat distributionsavtal med
Shenzhen YUTO Packaging Technology co., Ltd, en av Kinas ledande
leverantörer av premiumförpackningslösningar.

• CCL Secure Ltd, världens största producent av polymera sedlar, lanserade
i augusti säkerhetseffekten CinemaTM för sedlar som inkluderar 3D-effekter
skapade med Rolling Optics teknik.

• I oktober genomförde Rolling Optics en riktad nyemission om cirka
30 miljoner kronor före emissionskostnader med syfte att öka Bolagets
försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter inom affärsområdena High
Security, Brand Security och Brand Identity.

Eget kapital per aktie, kr

2019

24 350

12 814

-14 517

-21 570

-16 458

-13 005

51 083

-1 160

-0,10

N/A

0,44

N/A

70

MKR

KASSA

* Rörelseresultat före redovisningsteknisk förvärvskostnad.
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”

Den närmaste tiden kommer
vi satsa på försäljning, ett
utökat distributionsnätverk och
ökade satsningar på digitala
försäljningslösningar och kanaler.

MILJONER

TRYCKTA ETIKETTER

90%

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT

Andel av intäkter per affärsområde
■ Brand Security 100% (82)

• I december gav Libanons centralbank, i samarbete med CCL, ut en
minnessedel med Rolling Optics 3D-teknologi vilket var den första sedeln
med denna teknologi som ges ut av en centralbank.

■ High Security 0% (18)

-14,5

■ Brand Identity 0% (0)

RÖRELSERESULTAT*
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VD har ordet

VD har ordet

2020 har varit ett år där Rolling Optics teknologi vunnit erkännande i branschen
genom en prestigefylld lansering och kundprojekt med ny säkerhetseffekt för
polymera sedlar. Samtidigt har vi gjort kommersiella framsteg på affärsområdet
Brand Security.

”

Under året 2020 har Rolling Optics gått in i en ny
fas. I maj flyttade vi verksamheten in i en noterad
miljö på Nasdaq First North via ett omvänt förvärv
genom ICTA AB. Ett namnbyte från ICTA AB till
Rolling Optics Holding AB fullbordade förvandlingen.
Vår finansiella ställning har stärkts genom emissioner och lån som garanterar bolagets satsningar
framåt. Trots situationen med pandemi och stängda
gränser har vi väsentligt ökat omsättningen och
lyckats skörda kommersiella framgångar under
2020.

i CCLs sedeltillverkningslina tog sin början redan
2015 när CCL ingick ett strategiskt partnerskap med
Rolling Optics. Att denna komplexa teknologi efter
ett mycket avancerat och målmedvetet arbete till
slut kan erbjudas centralbankerna kan inte annat än
ses som en milstolpe i polymersedelns historia. CCL
använder i och med lanseringen CinemaTM som sitt
främsta argument i sin marknadsföring av polymera sedlar och kallar det för ”a new dimension in
banknote security”.
Den huvudsakliga delen av intäkterna under 2020
kan härröras till affärsområdet Brand Security. Vi
lyckades därigenom öka omsättningen med cirka 90
procent jämfört 2019 vilket påvisar en stabil tillväxt
trots svårigheter med resor och uppvaktning av
kunder på våra kärnmarknader som finns i Asien,
Mellanöstern och Nordafrika.

Rolling Optics etablerar
sig som en spelare att
räkna med.

Rolling Optics mikrooptiska teknologi vinner mark på
bekostnad av traditionella hologramlösningar och
det är uppenbart att intresset för våra säkerhetslösningar ökar från förfalskningsutsatta varumärkesägare. Inte bara för att fler varumärken använder
Rolling Optics produkter men också till följd av den
prestigefyllda exponering Rolling Optics får när
teknologin nu finns integrerad och utgiven i sedlar.
Affärsmodellen inom Brand Security med lokala
distributörer som partners på nyckelmarknader har
visat sig vara särskilt lyckosam med tanke på de
reserestriktioner som har funnits under 2020.
Genom dessa har vi under året ändå kunnat fortsätta bearbeta kunder på marknader långt bort.

Inom High Security har Rolling Optics tillsammans
med vår samarbetspartner CCL Secure (CCL)
utvecklat och sedan lanserat CinemaTM, den första
mikrooptiska säkerhetseffekten integrerad i polymera sedlar. I december 2020 kom nyheten om den
första kommersiella sedeln innehållande CinemaTM;
en minnessedel utgiven av Libanons centralbank.
Arbetet med att integrera produktionsprocesserna
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Ett nytt affärsområde börjar nu också ta sin form;
Brand Identity. De visuellt attraktiva optiska 3D-effekterna som Rolling Optics kan erbjuda sina kunder
sträcker sig bortom säkerhet. Vi har märkt ett stort
intresse från kunder och partners, främst i Asien,
som ser möjligheter i att kommunicera identitet och
skapa uppmärksamhet runt sitt varumärke med
hjälp av 3D-design. Effekterna kan användas i eller
på förpackningar men också integrerat i produkterna själva. Ett viktigt led i utvecklingen av affärsområdet Brand Identity är partnerskapet med kinesiska
Yuto Shenzen Packaging (Yuto) som Rolling Optics
kungjorde i juli 2020. Yuto är ett av kinas största
förpackningsbolag inom premiumförpackningar
och erbjuder designade helhetslösningar, inklusive
säkerhet, när det gäller förpackningar för sina ofta
lokala kinesiska kunder. I och med partnerskapet
med Yuto hoppas vi kunna etablera oss på den
gigantiska kinesiska marknaden. De första kundprojekten förväntas materialiseras under 2021.

Ett viktigt led i Rolling Optics framtidssatsning är
investeringen i ett nytt produktionssystem som ska
stå färdigt under 2021. Det nya systemet öppnar
inte bara upp för nya affärsmöjligheter, det ökar
också vår tillverkningskapacitet väsentligt. Systemet effektiviserar också produktion av produkter i
stora volymer samt tjänar som dual source för de
produkter som vi idag redan tillverkar i en smalare
bana. Det nya systemet medger också möjligheten
att integrera ny tillverkningsteknologi och garanterar därmed Rolling Optics roll som världsledande
aktör inom mikrooptik långt in i framtiden.
Den närmaste tiden kommer vi satsa på försäljning,
ett utökat distributionsnätverk och ökade satsningar på digitala försäljningslösningar och kanaler.
Detta tillsammans med en organisation som är på
tårna är vägen framåt i Rolling Optics kommersiella
tillväxt.

Axel Lundvall
Verkställande direktör
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Verksamheten

Verksamheten

Verksamheten
Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell
autentisering, baserat på egenutvecklad och patenterad teknologi inom
mikrooptik. Med hjälp av mikrolinser, avancerad mjukvara och en extremt högupplöst tryckmetod skapas en optisk illusion med realistiska tredimensionella
effekter i tunna polymera filmer. Det visuellt attraktiva 3D-materialet är unikt
i sitt slag och kan inte produceras av någon annan. Det används därför som
äkthetsmärkning av produkter och förpackningar för att skydda varumärken
mot förfalskning. Rolling Optics verksamhet delas in i tre affärsområden utifrån
de olika säkerhetslösningar som bolaget erbjuder: High Security, Brand Security
och Brand Identity.

VISION

Rolling Optics vision är att vara världsledande inom teknologiområdet
mikrooptik och att med hjälp av sådana produkter kunna erbjuda de
säkraste och visuellt mest attraktiva lösningarna för kunder inom säkerhet
och varumärkesidentitet.

Bolaget har som mål att uppvisa en uthållig
försäljningstillväxt inom affärsområdena High
Security, Brand Security och Brand Identity.

MÅL

AFFÄRSMODELL HIGH SECURITY

AFFÄRSMODELL
Inom affärsområdet High Security tillämpar Rolling Optics
idag primärt en licensmodell där bolaget erhåller en royaltyersättning per tillverkad och såld produkt som innehåller
Rolling Optics 3D-teknik. Bolaget är i första hand en
teknikleverantör som utvecklar, integrerar och erbjuder
licenser för tillverkning hos partners som själva äger och
kontrollerar produktionen av sina högsäkerhetsprodukter
innehållande Rolling Optics 3D-teknik. Bolaget ser en
möjlighet att själva vara producenter av säkerhetskomponenter inom High Security framöver och då äga och
kontrollera produktionen.
Inom Brand Security och Brand Identity är Rolling Optics
producent av 3D-material i form av tunn plastfilm. Detta
3D-material säljs sedan till kunder antingen på rulle
eller som färdiga etiketter. I det första fallet konverterar
kunden materialet till dess slutliga format. I det senare
fallet låter Rolling Optics konvertera materialet till
etiketter innan det levereras till slutkunden. I dagsläget
sköter bolaget konverteringen av materialet via externa
leverantörer. Försäljning av material på rulle innebär
högre marginal men lägre ordervärden, eftersom kunderna själva måste konvertera materialet till etiketter.
I de fall Rolling Optics hanterar konverteringen och
levererar färdiga etiketter innebära det något lägre
marginaler men högre omsättning.

PATENTPORTFÖLJ
MIKROOPTIK
Rolling Optics teknologi är en kombination av flera olika tekniska element utvecklade under många år. Bland
dessa finns en patenterad ultrahögupplöst mikrotryckprocess, ett internt utvecklat produktionssystem och
programvara för avancerad mönstergenerering samt en noggrant kontrollerad logistikkedja. Barriären för
förfalskare att försöka efterlikna eller duplicera produkterna eller teknologin bedöms vara mycket hög. De
unika 3D-effekterna gör det enkelt för konsumenter att direkt känna igen och identifiera äkta varor.

PRODUKTION
Rolling Optics har idag ett produktionssystem som återfinns i bolagets lokaler i Solna. Med det befintliga
produktionssystemet kan bolaget producera 3D-material i stor skala till sina kunder inom, framför allt, Brand
Security och Brand Identity. Inom affärsområdet High Security är Rolling Optics idag primärt en teknikleverantör som utvecklar, integrerar och erbjuder licenser för tillverkning tillsammans med partners. För att
öppna upp nya produktområden och för att stärka sin leveranskapacitet har bolaget under året påbörjat
arbetet med ett nytt och mer effektivt produktionssystem. Syftet är att generera 3D-material i en bredare
bana med en högre maxhastighet som därmed ger en mångdubbelt högre produktionskapacitet. Detta
öppnar bland annat upp för nya möjligheter inom Brand Identity, bidrar till lägre produktionskostnad inom
Brand Security och till utveckling av nya produktlösningar inom High Security.
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1. Produktutveckling
2. Integration i produktion
3. Teknisk support
4. Design/verktyg
5. Partner producerar
6. Royalties

AFFÄRSMODELL BRAND SECURITY
OCH BRAND IDENTITY
Direktkontakt med kund Kund via distributör
1. Rolling Optics i
kundkontakt
2. Designprojekt
3. Produktion,
3D-material på rulle
4. Rolling Optics
konverterar

Rolling Optics bedömer att det är av väsentlig vikt att
strategiskt viktiga delar av bolagets teknologi är väl
och formellt skyddade via patent och patentansökningar. Patenten skyddar Rolling Optics produkter
primärt med avseende på produktionsprocesser,
produktstrukturer och optiska effekter. Bolaget
har idag tiotal patentfamiljer inom vilka Rolling
Optics löpande arbetar aktivt med patentstrategi,
nya patentansökningar och skydd av patent i
samarbete med lokala patentombud. Vidare bevakar
Rolling Optics utvecklingen inom teknologiområdet
mikrooptik genom att aktivt ta del av de publika
granskningsprocesser som konkurrerande
patentansökningar genomgår.

1. Distributör
i kundkontakt

5. Kund

4. Distributör
konverterar
5. Kund

Direktkontakt med kund Kund via distributör
1. Rolling Optics i
kundkontakt

1. Distributör
i kundkontakt

2. Designprojekt
3. Produktion,
3D-material på rulle
4. Rolling Optics
konverterar
5. Kund
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Upprepa
beställning
4. Distributör
konverterar
5. Kund

Affärsområde

Affärsområde High Security

Affärsområdet High Security avser högsäkerhetsdokument så som sedlar,
pass, ID-kort och olika typer av certifikat som utfärdas av statliga myndigheter.
Aktörer världen över söker ständigt nya teknologier och lösningar för att minska förekomsten av förfalskade produkter. Rolling Optics visuellt tilltalande och
avancerade 3D-teknik lämpar sig mycket väl till detta segment då mikrooptiska
3D-effekter anses vara en säker, lättverifierad och dessutom visuellt attraktiv
teknologi.
Inom High Security ligger fokus för Rolling Optics
främst på sedlar men det finns också goda möjligheter att integrera den mikrooptiska 3D-effekten på andra högsäkerhetsdokument. Likt sedlar
styrs marknaden för ID-kort och pass av nationella
myndigheter, men produktionen sköts vanligtvis av
privata säkerhetsföretag.

bjuder sina produkter på en internationell marknad.
Några är statligt ägda medan huvuddelen är privata
bolag med en global kundbas.

DEN GLOBALA SEDELMARKNADEN
Idag finns det en mängd lösningar för elektronisk
betalning genom kort, mobiltelefoner, checkar och
andra lösningar där Sverige är ett av de länder som
kommit längst när det gäller att minimera kontanthanteringen i samhället. Sverige är dock inte
representativt när det gäller kontanthantering utan
snarare ett undantag. Trots introduktion av nya betalningsmetoder kan man påvisa att människor har

Utgivning av sedlar hanteras av ett lands centralbank men bakom dem finns leverantörer i form av
sedeltryckare och substrattillverkare. Den part som
är intressant för Rolling Optics är primärt substrattillverkarna som utgörs av ett tiotal aktörer som er-

fortsatt hög tilltro till fysiska sedlar som betalmedel,
särskilt i länder med mindre utvecklad betalningsinfrastruktur jämfört Sverige och övriga västvärlden.
Det beräknas finnas omkring 360 miljarder sedlar
i omlopp i världen och varje år trycks omkring 200
miljarder nya sedlar. Sammantaget är förväntningen att kontantanvändningen framgent kommer att
förbli stark och att det totala antalet sedlar i omlopp
årligen fortsatt växer med cirka tre procent. Under
pandemiåret 2020 (mars-november) har antalet
sedlar i omlopp ökat med närmare 10 procent i
många ekonomier, något som Bank of England
kunde informera om en rapport; Cash in the time of
Covid (dec 2020).

(2011) och Storbritannien (2016) också helt gått
över till polymera sedlar och fler länder väntas följa
denna trend. Polymera sedlar är dyrare att köpa in
jämfört med traditionella papperssedlar men har
viktiga fördelar så som att de är mer hygieniska,
är svårare att förfalska samt har cirka fem gånger
längre livslängd jämfört med papperssedlar, vilket
gör polymera sedlar mer slitstarka och i förlängningen mer hållbara och ekonomiskt fördelaktiga för
centralbankerna.

HYBRIDSEDLAR
Parallellt med utvecklingen av polymera sedlar har
på senare år så kallade hybridsedlar också gjort
entré på sedelmarknaden. De består av en kombination av papper och polymera material i ett försök
att optimera önskvärda egenskaper och erbjuda
ett enklare val för de länder som ser det som ett för
stort steg att direkt gå från papper till polymer.

Övergripande finns det tre olika typer av sedlar på
marknaden:

PAPPERSSEDLAR
Huvuddelen av alla sedlar som trycks idag är papperssedlar även om andelen i förhållande till polymera sedlar och hybridsedlar minskar. När det gäller
möjligheten att integrera mikrooptiska produkter i
traditionella papperssedlar sker detta oftast i form
av tunna säkerhetstrådar som vävs in i sedelpapperet redan vid tillverkningen i pappersbruket. Detta är
oftast fallet även för polymera och hybridsedlar. Det
förekommer också fall där trådar lamineras ovanpå
sedelsubstratet.

AFFÄREN
Affärsmodellen för High Security skiljer sig från
Brand Securitys och Brand Identitys. Idag tillämpas
en licensmodell istället för att bedriva egen produktion. Rolling Optics är i dagsläget en teknikleverantör
till partners som befinner sig på sedelmarknaden.
En potentiell kompletterande framtida affärsmodell
är att Rolling Optics själva äger och kontrollerar
produktionen av säkerhetskomponenter.

POLYMERA SEDLAR

Ersättningen från High Security erhålls genom
royalty från partners som använder tekniken i sin
egen produktion. Rolling Optics har i dagsläget
ingått partnerskap med CCL för polymera sedlar.
Den första sedeln finns redan på marknaden och
Rolling Optics bedömer att de första större volymerna av kommersiella sedlar kommer lanseras under
de närmaste åren. Bolaget ser stor potential inom
sedelmarknaden och bedömer att affärsområdet
kommer att generera betydande intäkter under
kommande år.

På senare år har den traditionella papperssedeln
börjat möta allt mer konkurrens från polymera sedlar, det vill säga sedlar tillverkade av plastmaterial.
Australien var först ut med polymera sedlar i slutet
av 80-talet, sedan har användandet spridit sig till
främst utvecklingsländer i Asien, Afrika och Latinamerika. Under senare tid har länder som Kanada

Rolling Optics har ett partnerskap med CCL Secure som är världens
ledande tillverkare av polymera sedelsubstrat och producerar
sedelsubstrat åt ett 30-tal länder världen över inklusive Australien,
Kanada och Storbritannien. Av det totala antalet sedlar i cirkulation i
världen beräknas cirka 3 procent tryckas på andra substrat än papper,
främst polymera material. Marknaden för plastsedlar beräknas
fördubblas till 2023, tack vare de fördelar denna typ av sedlar erbjuder
vad gäller hygien, säkerhet och hållbarhet.
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Affärsområde

Affärsområde Brand Security

Affärsområdet Brand Security riktar sig till bolag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet för sina produkter genom att
använda Rolling Optics lösningar primärt i form av säkerhetsetiketter.

BRAND SECURITY

används exempelvis för relativt billiga tobaksprodukter, men också på dyra lyxartiklar där producenten av tobaksprodukten nöjer sig med en mindre
etikett på sin produkt, medan producenten av
lyxartikeln kan vara villig att ha flera och större
etiketter på både produkten och förpackningen.

Affärsområdet Brand Security riktar sig till bolag
som vill skydda sina varumärken mot förfalskning.
Det är med hjälp av de visuellt attraktiva och unika
3D-effekterna som konsumenten själv ges möjlighet
att verifiera produktens äkthet. Befintliga säkerhetslösningar såsom hologram och QR-koder är inte
alltid tillräckliga för att på ett effektivt sätt motverka
förfalskning och piratkopiering. Brand Security är
det intäktsmässigt största affärsområdet i Rolling
Optics och stod för omkring 100 procent av intäkterna under 2020.

FÖRFALSKADE PRODUKTER
– ETT GLOBALT PROBLEM
Förfalskningar och piratkopiering är förvisso ett problem i västvärlden, men ett betydligt större problem
på de flesta tillväxtmarknader, vilket återspeglas i
var Rolling Optics kunder återfinns. Inom affärsområdet Brand Security återfinns Rolling Optics kunder
framförallt i Asien, Mellanöstern och Nordafrika där
det finns ett stort behov av varumärkesskydd för
volymprodukter utanför lyxsegmentet.

Det är inte längre bara dyra lyxartiklar som drabbas
av piratkopiering utan problemet återfinns inom de
flesta produktsegment och även inom segment med
lägre prissatta produkter. För dyra varor, exempelvis en handväska som kostar flera tusen kronor, är
varumärkesägarna villiga att lägga stora belopp på
säkerhetsdetaljer och förpackningar som kan garantera produktens äkthet. Men piratkopiering drabbar
också produkter som kostar betydligt mindre, vilket
skapar en efterfrågan på säkerhetslösningar som
är effektiva men som också kan adderas till en låg
kostnad.

Marknaden för förpackningslösningar som syftar till
att motverka förfalskningar beräknades under 2018
uppgå till 111,7 miljarder USD. Marknaden förväntas
växa till 248,9 miljarder USD år 2026, vilket innebär
en årlig genomsnittlig tillväxttakt om 10,5 procent
under perioden. Säkerhetslösningar och effekter på
förpackningar som är visuellt synbara för ögat kallas
för Overt Features. Sådana Overt Features beräknas
växa med en något högre årlig tillväxttakt på cirka
10,9 procent. Rolling Optics mikrooptiska 3Deffekter är ett exempel på sådana Overt Features,
traditionella hologram är ett annat.

Rolling Optics 3D-material är väl lämpat som
etikettlösning för stora produktvolymer då den
låter sig produceras i stor skala till en låg kostnad.
3D-materialet fungerar som bas för etikettlösningar på produkter inom de flesta branscher inklusive
läkemedel, livsmedel, elektronik och reservdelar.
3D-ettiketer

AFFÄREN

stora kunder kan köpa tiotals miljoner etiketter per
år. Innan Rolling Optics kan leverera etiketter eller
3D-material behöver designarbete och produktion
av tryckverktyg genomföras och för detta arbete tar
Rolling Optics i regel ut en fast ersättning.

Inom Brand Security levererar Rolling Optics 3Detiketter direkt till slutkund, det vill säga varumärkesägaren, alternativt säljs 3D-material på rulle
till kvalificerade partners som i sin tur konverterar materialet till etiketter och säljer till slutkund.
Ersättningen baseras på en fast ersättning för levererade etiketter alternativt per längdmeter levererat
3D-material. Rolling Optics har flera större kunder
med löpande leveranser av betydande volymer.

Strategin inom Brand Security är att sälja direkt till
en eller två referenskunder per utvalda områden
och geografier för att sedan, när marknaden blivit
medveten om produkterna, primärt sälja via lokala
agenter eller distributörer. I vissa fall och geografier
fortsätter Rolling Optics sälja direkt. Införsäljningsprocesserna varierar beroende på typ av kund och
produkt.

Ersättningen uppgår vanligtvis till mellan 5 öre och
2 kronor per etikett beroende på storlek, volym och
komplexitet. Volymerna är vanligtvis betydande där
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Affärsområde Brand Identity

Affärsområdet Brand Identity riktar sig till kunder som både vill addera
säkerhetsfunktioner till sina produkter och samtidigt differentiera sig från
konkurrenter genom att integrera Rolling Optics visuellt attraktiva 3D-effekter
i förpackningsmaterialet eller direkt på sina produkter.

Varumärken strävar ständigt efter att differentiera
sig gentemot sina konkurrenter på butikshyllorna
och därmed öka försäljningen. Många lyxvarumärken
vill dessutom ge kunden en känsla av exklusivitet,
vilket Rolling Optics lösningar kan tillgodose. Därutöver tillför lösningarna ett säkerhetsvärde, vilket
är uppskattat på marknader som till exempel Kina.
Affärsområdet Brand Identity utgör idag en mindre
del av Rolling Optics omsättning, men förväntas
växa de närmaste åren.

och för att differentiera produkten i konkurrensen.
Branschen genererar omkring 900 miljarder USD
årligen världen över och hade en årlig genomsnittlig
tillväxttakt om 2,2 procent mellan åren 2013 och
2017. Detta att jämföra med en tillväxttakt på minus
1,4 procent för industrisektorn i stort under samma
period. Förpackningsmarknaden förväntas fortsätta
växa vilket främst drivs av en fortsatt tillväxt inom
e-handel och på tillväxtmarknader, skiftande konsumentpreferenser, ökat intresse för hållbara material
och integration av avancerad teknik i förpackningar.

Genom att applicera Rolling Optics 3D-material
centralt i förpackningsdesignen, på större ytor
eller klä in produkter eller förpackningar helt, finns
möjligheten att locka konsumenternas intresse och
uppmärksamhet på butikshyllorna. Rolling Optics
har gjort en marknadsundersökning som tydligt
visar på att produkter med Rolling Optics 3D-effekter signifikant ökar uppmärksamheten från kunden
jämfört med samma produkter utan 3D-effekter.
En så kallad eye tracking-studie visar att produkter
med Rolling Optics 3D-effekter fick 70 procents mer
uppmärksamhet än produkter utan 3D-effekter.

AFFÄREN
Affärsmodellen för Brand Identity liknar den för
Brand Security. Skillnaden är att Rolling Optics
mikrooptiska produkt inom Brand Identity generellt
täcker en större yta per enhet och således ofta genererar högre intäkter per enhet. Handlar det om en
förpackning eller en produkt, exempelvis en exklusiv
konsumentprodukt eller ett mobilskal, som är helt
eller delvis inklätt i 3D-material kan ersättningen
uppgå till flera kronor per produkt.
Eftersom det oftast handlar om dyrare högmarginalprodukter är dock volymerna inom Brand Identity
vanligtvis väsentligt lägre jämfört med Brand Security.
Inom Brand Identity väntas ingen eller en väldigt
liten del av Rolling Optics försäljning gå direkt till
varumärkesägaren vilket gör att Rolling Optics är
beroende av kunskap och kännedom om materialet
bland förpackningsdesigners samt starka lokala
partnerskap med förpackningstillverkare.

FÖRPACKNINGSMARKNADEN
Förpackningsmarknaden består av företag som producerar förpackningar, material, utrustning och tillhörande tjänster för förpackning av produkter. Förpackningar har utvecklats från att enbart fungera
som en produktbehållare till att omfatta mer sofistikerade funktioner och fungerar idag som varumärkets mest effektiva skyltfönster för marknadsföring

14
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Rolling Optics samarbete med
CCL för Libanons Centralbank

”Detta är en mycket avancerad säkerhetsfunktion
och världens första tillämpning av denna nya teknik
i en polymersedel.”, säger Dr. Tim Berridge, chef för
FoU, marknadsföring och design på CCL.

Under 2015 ingick Rolling Optics ett strategiskt partnerskap med CCL Secure,
världens största producent av polymera sedlar. CCL producerar över 160
valörer i 30 länder och har cirka omkring 80 procents marknadsandel på den
polymera sedelmarknaden. Avtalet mellan Rolling Optics och CCL ger CCL en
icke-exklusiv licens att använda Rolling Optics teknologi för integration i sedlar
där Rolling Optics erhåller en royaltyersättning per tillverkad sedel som innehåller
Rolling Optics 3D-teknik. Nu har den första sedeln innehållande CinemaTM givits ut
av en centralbank, vilket är av stor strategisk betydelse för Rolling Optics.

Rolling Optics och CCL har tillsammans med Libanons centralbank producerat den nya sedeln med
valören 100 000 Livres. Den gavs ut i samband med
firandet av Libanons 100 år som stat och är en av de
säkraste i världen. Eftersom den nya sedeln är en så
kallad minnessedel och ges, som brukligt är, ut i en
mindre upplaga kommer den endast få en mycket
begränsad effekt på Rollings Optics omsättning och
resultat. Däremot är den första centralbanksutgivna
sedeln innehållande säkerhetsfunktionen CinemaTM
av stor strategisk betydelse för Rolling Optics.

Libanon blir, med lanseringen av minnessedeln,
det första landet i världen att använda sig av
CinemaTM – vilken är framtagen av det brittiska bolaget CCL Secure Ltd (”CCL”) i samarbete med Rolling
Optics. Teknologin som är integrerad i det polymera
sedelsubstratet medger visuella 3D- och rörelseeffekter och utgör en ny dimension när det gäller
att förhindra förfalskningar. Cinema-effekten är
placerad centralt i designen och är sedelns huvudnummer både visuellt och teknologiskt.
– ”Det finaste erkännandet en ny teknologi kan få
inom säkerhetsbranschen är att integreras i sedlar.
Det är en bransch med långa utvecklingstider och
säljcykler, men nu är vi där. Nu har äntligen den första
kommersiella sedeln i begränsad upplaga, en s.k.
minnessedel, som innehåller Rolling Optics teknologi
lanserats av en centralbank vilket är en mycket viktig
milstolpe. Nu är vägen öppen för att även kunna lansera den första kommersiella sedeln i stora volymer
inom ett par år.”, säger Axel Lundvall, VD, Rolling Optics.

– ”Samarbetet med CCL och att sedlar med Rolling
Optics teknik nu lanserats av en centralbank är en
viktig milstolpe i vår historia. Det öppnar på sikt för
kommersiella sedlar i större volymer och därmed
betydande långsiktiga möjligheter inom polymera
sedlar.”, säger Axel Lundvall, VD på Rolling Optics.
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Hållbarhet
Rolling Optics hjälper sina kunder att stärka och skydda sina varumärken
genom att förse dem med mikrooptiska säkerhetslösningar. Det är viktigt för
Rolling Optics att affären bidrar till en fortsatt hållbar utveckling i linje med FN
Global Compact för hållbart företagande. Bolagets affärsidé har sin grund i
möjligheten att bidra till en tryggare och säkrare värld för konsumenten så väl
som varumärkesägaren. Detta dels genom att bolagets produkt kan motarbeta
organiserad brottslighet och minska andelen förlorade skatteintäkter men
också genom att en större andel produkter på marknaden inkluderas i statligt
kontrollerade verksamheter samtidigt som konsumenten får en äkta produkt
och det möjliggöra en rättvis konkurrenssituation för varumärkesägaren.
JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

Verksamheten bedrivs utifrån ett professionellt,
aktivt och ansvarstagande perspektiv vilket inte
bara innefattar att följa lagar och regler utan även
se till att mänskliga rättigheter och att andra etiska
standarder upprätthålls. För att detta ska vara
möjligt har bolaget tagit fram policydokument i
form av en Code of Conduct samt en kvalitets- och
miljöpolicy.

Rolling Optics strävar efter att vara en inbjudande
och icke-diskriminerande bolag där alla individer
erbjuds samma möjligheter oavsett etnicitet, kön,
nationaliteter och sexuell läggning. Bolaget arbetar
aktivt för att ha en trevlig företagskultur där alla ska
känna sig välkomna.
Under 2020 var antalet anställda i bolaget 18 varav
fyra kvinnor, innebärande att drygt 20 procent var
kvinnor. Ledningsgruppen i bolaget består av fem
personer, varav en kvinna och styrelsen utgörs
av tre män. Under kommande år kommer bolaget
arbeta för att rekrytera in fler kvinnor i ledande
positioner.

SOCIALA VÄRDEN
Rolling Optics har antagit en Code of conduct.
Policyn genomsyrar hela bolaget och fungerar som
vägledande dokument för aktiviteter genom hela
värdekedjan. Den garanterar även att Rolling Optics
arbetar utefter att vara en attraktiv arbetsgivare för
befintliga och nya medarbetare samt att bolagets
värderingar lyser igenom i alla led.

PRODUKTER
Rolling Optics produkt minskar antalet förfalskade
varor på de marknader där bolagets kunder är verksamma vilket bidrar till en marknad med fler säkra
produkter. Det innebär i förlängningen att färre varor
kommer ut på marknaden som inte har producerats,
sålts och skattats för enligt etiska, miljömässiga
eller andra lagar och regelverk. Bolagets produkter
försvårar därmed illegal verksamhet genom att
skapa en produkt som säkrar varors äkthet och ökar
spårbarheten i hur varorna nyttjas och hanteras.
Rolling Optics bedömer att barriären för att förfalska, efterlikna eller duplicera bolagets teknologi är
synnerligen hög, vilket ökar säkerheten ytterligare.

MEDARBETARE
Rolling Optics medarbetare är bolagets viktigaste
tillgång och det är därför avgörande att de trivs och
väljer att utvecklas tillsammans med bolaget. Alla
bolagets anställda i Sverige har tillgång till friskvård,
friskvårdstid och friskvårdsbidrag. Vid nyanställning ska alla läsa och förstå Rolling Optics Code of
Conduct samt bolagets kvalitets- och miljöpolicy
och regler och riktlinjer. På så sätt är alla anställda
medvetna om de förväntningar som finns och hur de
ska agera i olika situationer.
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MILJÖMÄSSIGA VÄRDEN

Ett exempel på hur bolagets produkt bidrar till ökad
säkerhet är i läkemedelsbranschen där förfalskningar av läkemedel bedöms leda till upp till en
miljon dödsfall per år. Förfalskade läkemedel säljs
till patienter som inte är medvetna om att de köper
en förfalskad produkt, vilket leder till en stor fara
för människors hälsa och överlevnad. Statistik visar
även på att 10–50 procent av alla läkemedel som
säljs i världen är falska, variationen beror på geografisk region. Detta kan leda till att enkla sjukdomsfall
blir obehandlade och i vissa fall även förvärras. Med
hjälp av Rolling Optics produkt kan läkemedelsföretag garantera säkerhet och äkthet av sin vara.
(Interpol 2013, Pharmaceutical Crime Programme)

Rolling Optics har en kvalitets- och miljöpolicy som
innebär att bolaget ska leverera enastående visuella
3D effekter med oklanderlig kvalitet samtidigt som
bolaget strävar efter att minimera sin miljöpåverkan och erbjuder sina anställda en trevlig och säker
arbetsplats. Målet för Rolling Optics är att möta alla
intressenternas förväntningar och dess omgivning
gällande både affärsmodell och att bedriva en långsiktigt hållbar utveckling.

ISO-certifiering
Rolling Optics är certifierade enligt ISO 9001,
ISO 14001 och ISO27001 som är kvalitets- och
miljöledningssystem samt informationssäkerhetssystem som syftar till en ständig utveckling för
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organisationen inom dessa områden. Det innebär
att bolaget har antagit ett riskbaserat synsätt på
alla områden i företaget utifrån sannolikhet och
konsekvensscenarion. Bolaget arbetar systematiskt
och aktivt för att identifiera tillvägagångssätt för att
minska verksamhetens miljöpåverkan och andelen
utsläpp av förorenande ämnen.

Hållbar värdekedja
Alla leverantörer utvärderas alltid innan avtal ingås
för att säkerställa att deras värderingar överensstämmer med bolagets Code of Conduct. Detta gör
att Rolling Optics kan garantera att alla leverantörer är informerade om de villkor som gäller och att
bolaget upprätthåller en långsiktigt hållbar värdekedja. Vid de transporter som görs internationellt
använder bolaget både båt och flyg, inom Sverige är
det framförallt lastbil som används. I många fall är
det dock inte Rolling Optics som ansvarar för själva
transporten utan det är något som kunden ordnar
själv.

Resursförbrukning
Under året har företaget fortsatt arbetet med att
effektivisera sin resursanvändning och minimera
sitt avfall i största möjliga mån. Rolling Optics följer
de lokala lagar och regler som finns gällande miljö
och avfallshantering och strävar efter att hitta
alternativa miljövänligare materialval när detta är
möjligt. All energianvändning som bolaget förbrukar
kommer från fossilfria energikällor och under året
har 62 000 kWh förbrukats i Rolling Optics kontor
och produktionslokaler. Detta är en minskning från
föregående år.

ANTI-KORRUPTION
Alla anställda och representanter för Rolling Optics
förväntas bemöta alla anställda, kunder, leverantörer, affärspartners, organisationer och myndigheter
med ärlighet och integritet. Ledningsgruppen är
ansvariga för att löpande analysera riskerna för
korruption inom deras egna områden. De är även
ansvariga för att upprätthålla ett adekvat antikorruptionsprogram samt att implementera nödvändiga åtgärder för att minimera risken för korruption.
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Rolling Optics verkar internationellt med både kunder, partners och leverantörer
utanför Sverige. Att vara utsatt för risker i mindre eller större utsträckning är
en del av affärsverksamheten. Bolaget arbetar aktivt och systematiskt med att
monitorera och förebygga dessa risker för att minska konsekvensen i fall de
inträffar genom att tillämpa en ledningssystemsmetod. De risker Rolling Optics
kan utsättas för är externa, verksamhetsrelaterade samt finansiella och legala
risker vilka beskrivs närmre nedan.

EXTERNA RISKER
Kris

inflation alternativt deflation eller generella svårigheter att erhålla finansiering. En risk är att den
globala trenden går mot att användandet av kontanter minskar snabbare än vad marknaden väntar sig
och att digitala betalningsmedel vinner mer mark på
dess bekostnad. En motvikt till minskningen av kontanter är dock att mängden sedlar fortsatt ökar (för
tillfället cirka tre procent per år) och antas komma
att fortsätta öka åtminstone under en tid framöver.

Kriser kan uppstå då något händer i omvärlden eller
i den egna organisationen som inte Rolling Optics
vare sig kan påverka eller förutse, exempelvis terroristattacker, cyberattacker, virusutbrott, extrema
väderhändelser och miljökatastrofer eller informationsläckage.
• Hantering: Rolling Optics arbetar utifrån ett riskbaserat angreppssätt där risker kontinuerligt bedöms
och hanteras utifrån konsekvens och risk. Bolaget
är certifierade mot ISO 27001 och har tagit fram
riktlinjer för informationssäkerhet samt utbildat
medarbetare för att skapa förståelse och insikt att
information är en tillgång och ska hanteras varsamt.

• Hantering: Rolling Optics följer utvecklingen på
marknaden kontinuerligt och ledningen gör omvärldsanalyser för att kunna anpassa verksamheten
efter marknadsutvecklingen.

VERKSAMHETSRELATERADE RISKER
Utöver nedanstående risker utvärderas kontinuerligt
andra risker enligt bolagets rikshanteringsmodell,
såsom marknadsrisker, produkt- och processutvecklingsrisk och affärsetiska risker.

Makroekonomi
Makroekonomiska risker avser risker kopplade till
generellt minskad efterfrågan i ekonomin, låg
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re skulle detta potentiellt kunna urholka bolagets
produkters värde som äkthetsverifikat. Risk finns
också att anställda, konsulter eller andra personer
som anlitats agerar i strid med sekretessåtaganden
avseende konfidentiell information, eller att konfidentiell information kan avslöjas på annat sätt och
utnyttjas av konkurrenter, vilket kan påverka Rolling
Optics verksamhet negativt.

Kunder och partners
Beroende av kunder
Efterfrågan på Rolling Optics produkter påverkas
förutom av sin egen förmåga att ha attraktiva
erbjudanden, av förändringar i kundernas förmåga
att vara konkurrenskraftiga och deras möjlighet
att sälja sina produkter. Rolling Optics är beroende
av partners och leverantörer. Om bolaget inte kan
upprätthålla bra kontakter med dessa kan det ha
negativ inverkan på bolagets framtida utveckling.

•H
 antering: Bolaget är certifierat för ISO 27001 och
alla medarbetare har genomgått utbildning inom
informationssäkerhet.

• Hantering: Rolling Optics arbetar löpande med att
få fler kunder för att minska beroendet om någon
av nuvarande kunder har problem på sin marknad
eller med sin lösning och därigenom få kontinuerliga
intäktsströmmar.

FINANSIELLA OCH LEGALA RISKER
Finansiella risker
Rolling Optics är exponerad för finansiella risker såsom valutarisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens finansiella riskhantering hanteras av styrelsen
som löpande följer upp och utvärderar riskerna.
Styrelsen har stort fokus på likviditetsrisk, eftersom
bolaget befinner sig i en tillväxtfas. Rolling Optics
hade per den 31 december 2020 en nettokassa
om 63 miljoner SEK. Bolagets valutarisker avser
främst exponering mot Euro, både vad gäller inköp,
kundavtal och den reversfordran bolaget innehar.

Beroende av nyckelpersoner
Rolling Optics har en relativt liten organisation med
medarbetare som besitter en hög grad av teknisk
kunskap vilket ställer höga krav på förmågan att
kunna identifiera, anställa och behålla kvalificerade och erfarna medarbetare vilket annars skulle få
negativa konsekvenser för bolaget.
• Hantering: Bolaget arbetar aktivt för att vara en
attraktiv arbetsgivare med marknadsmässiga villkor
och förmåner samt att ha bra samarbete med partners och leverantörer.

• Hantering: Bolaget vidtar i dagsläget inga åtgärder
för valutasäkring, vilket gör att fluktuationer i
växelkurser påverkar Rolling Optics omsättning och
därmed resultat.

Sekretess och know-how

Tvister och rättsliga förfaranden

Rolling Optics är beroende av know-how och
bibehållen sekretess kring IP och know-how för
att tillverka samt utveckla nya konkurrenskraftiga
produkter. Skulle bolagets tillverkningsmetoder och
teknik spridas till konkurrenter och/eller förfalska-

Rolling Optics är för tillfället inte involverat i några
rättsliga förfaranden med tredje part eller tillsynseller förvaltningsmyndigheter.
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Rolling Optics Holding ABs aktie är sedan den 28 maj 2020 noterad på
Nasdaq First North Growth Market Stockholm, under kortnamnet RO, efter
att tidigare varit listad på Nasdaq Stockholms huvudlista. Bolagets certified
advisor är Erik Penser Bank.

NYEMISSION OKTOBER 2020

Rolling Optics hade per 31 december 149 821 939
utestående stamaktier med ISIN-kod SE0010520155
och 14 609 064 preferensaktier. Vid årets utgång
hade Rolling Optics cirka 11 000 ägare varav cirka
2 500 var kvalificerade. Aktiens kvotvärde uppgår
till 0,16 kronor. Varje stamaktie ger en röst och varje
preferensaktie ger 1/10 röst vid bolagsstämman.
Den 30 december 2020 var bolagets stamaktiekurs
4,00 kronor och börsvärdet per stamaktie uppgick
till 599 MKR. Den högsta respektive lägsta stängningskursen under året uppgick till 5,06 kronor samt
1,54 kronor.

I oktober 2020 genomfördes en riktad kontant
nyemission om totalt 12 164 600 stamaktier till en
teckningskurs om 2,50 kronor per aktie. Den riktade
emissionen tecknades av ett trettiotal investerare
och tillförde bolaget cirka 30 MKR före emissionskostnader.

UTDELNINGSPOLICY
Rolling Optics är i en utvecklingsfas och eventuella
överskott under kommande år är planerade att
återinvesteras i utvecklings och försäljningsaktiviteter. Eventuell framtida vinstutdelning är
avhängig ett antal faktorer, exempelvis bolagets
finansiella ställning, kassaflöde, rörelsekapitalbehov,
expansionsmöjligheter och villkor för lånefinansiering.

PREFERENSAKTIE
Bolaget har gett ut 14 609 064 preferensaktier
med ISIN kod SE0014452991. Preferensaktierna
ger endast rätt till utdelning av värdet som inflyter
under den säljarrevers som erhölls som dellikvid vid
avyttringen av FFW 2019. Preferensaktien har 1/10
röst.

UTDELNING
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2020.

Säljarreversen uppgår till 4 MEUR (40,1 MKR med
växelkurs 10,03 kronor per 30 december) och löper
till den 12 november 2025 då reversbeloppet
ska erläggas jämte 4,5 procent årlig ränta (utan
kapitalisering). Låntagaren har vissa rättigheter att
förtidslösa reversen med upp till 10 procents avdrag
på skuldbeloppet samt även göra avdrag för eventuella motkrav relaterade till förvärvet av FFW, vilka
måste framställas senast i maj 2022.

STÖRSTA AKTIEÄGARNA
Aktieägare

Antal stamaktier

Antal pref. aktier

Kapital, %

Röster, %

18 117 215

0

11,0

12,0

Axel Lundvall

7 748 700

0

4,7

5,1

Nordnet pensionförsäkring

7 393 566

0

4,5

4,9

SEB AB, Luxembourg Branch

6 917 233

1 161 534

4,9

4,6

Johan Stern privat och via bolag

6 249 370

0

3,8

4,1

Fredrik Nikolajeff

5 166 375

0

3,1

3,4

Westindia AB

4 307 748

0

2,6

2,8

Uppsala Universitet Holding AB

4 298 125

0

2,6

2,8

BNY Mellon AS/NY

3 612 596

3 612 596

4,4

2,6

Rojafi

3 562 723

0

2,2

2,4

Övriga

82 448 288

9 834 934

56,1

55,1

Totalt

149 821 939

14 609 064

100,0

100,0

Forestum Capital AB

Aktieägarförteckning per den 31 december 2020 inklusive kända förändringar.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
År

Transaktioner

Förändring, SEK

Aktiekapital

Antal aktier

2018
2018

Nyemission

8 232 249

15 041 423

10 027 615

Apportemission

6 718 006

21 759 429

14 506 286

2019

Apportemission

169 167

21 928 596

14 619 064

2020

Apportemission, indragning av aktier,
fondemission av preferensaktier, fondemissioner

2 434 028

24 362 624

152 266 403

2020

Nyemission

1 946 336

26 308 960

164 431 003

KURSUTVECKLING OCH VOLYM
I syfte att ge en rättvisande och aktuell bild över Rolling Optics aktiekursutveckling mäts data från den
10 juni 2020 till följd av den apportemission som genomfördes 9 juni 2020.

■ SEK

■ Omsättning antal aktier
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Preferensaktierna kommer efter beslut av bolagsstämman senast under 2026 lösas in mot det
belopp som motsvarar vad som inflyter under säljarreversen. Se bolagsordningen för fullständiga detaljer. Preferensaktierna är fritt överlåtningsbara men
är inte upptagen till handel på en marknadsplats.
Intresse att köpa eller sälja preferensaktier förmedlas av Erik Penser Bank på tel: 08-4638490.

28 feb
2021

10 Jun
2020
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Styrelse och revisorer

Ledningsgrupp

Styrelse och revisorer

Ledningsgrupp

JOHAN STERN

ERIK ÅFORS

AXEL LUNDVALL

AXEL BRANGENFELDT

JOHANNES ENLUND

Försäljningschef i Rolling Opticskoncernen sedan 2018. Anställd
sedan 2017.

Teknisk chef i Rolling Opticskoncernen
sedan 2016. Anställd sedan 2009.
Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör och Teknologie doktor i
teknisk fysik, Uppsala universitet.
R&D Manager för Rolling Optics AB
samt bakgrund inom mikroelektronik
och behandling av integrerade kretsar.

JOHAN BÄCKE

Styrelseordförande i Bolaget

Styrelseledamot i Bolaget

Styrelseledamot i Bolaget sedan 2018.

Styrelseledamot i Rolling Optics AB
sedan 2008, styrelseordförande i
Rolling Optics AB sedan 2016 samt
styrelseordförande i Rolling Optics
International AB (publ) sedan 2018.

Styrelseledamot i Rolling Optics AB
sedan 2015 och i Rolling Optics
International AB (publ) sedan 2018.

Styrelseordförande 2018-2020

VD och koncernchef i Rolling
Opticskoncernen sedan 2016.
Anställd sedan 2005.

Född: 1960

Född: 1976

Född: 1982

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör, Teknisk Fysik med
materialvetenskap vid Uppsala
Universitet. Produktutvecklare,
Åmic AB. Konsult Processutvecklare,
Micronic AB. Flertalet befattningar
inom Rolling Opticskoncernen.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Masters in Business and Management,
Handelshögskolan Stockholm.
Bachelor of International Business,
Griffith University, Brisbane, Australien.
International Key Account Manager,
Rolling Optics. Project Manager,
Business Sweden Seoul/Asia Pacific.

Född: 1951.
Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Stockholms universitet.
Verksam inom SEB i Sverige och USA.
Verksam inom fondförvaltning (FMG)
i USA.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande
i Fädriften Invest AB, Healthinvest
Partners AB, Skanör Falsterbo
Fastighets AB och stiftelsen Harry
Cullbergs Fond. Styrelseledamot i Carl
Bennet AB, Carl Bennet Investerings
AB, Elanders AB, Estea AB, Getinge
AB, Johan Stern AB, Lifco AB och RP
Ventures AB.

Född: 1974
Utbildning och arbetslivserfarenhet:
M.Sc. International Business, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Mångårig erfarenhet av investeringsverksamhet samt företagsbyggande.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i
FUWL Studio AB, Gimi AB, Mestro AB
och Selahatin AB. Styrelseledamot i
DeoDocAB, Johan Bäcke AB, Oxceed
AB, LJC Holding AB och Sonat AB.
Extern VD i RP Ventures AB.
Innehav i Bolaget: 1 570 000 aktier.
Oberoende: Oberoende bolagets
större aktieägare och ledning.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Handelshögskolan i
Stockholm. Aktiv investerare i noterade och onoterade bolag. Tidigare rådgivare och entreprenör inom området
finansiell kommunikation samt med
erfarenhet från internationell corporate finance.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande
i Vero Kommunikation AB. Styrelseledamot i Ework Group AB (publ) och
Calyptra AB med dotterbolag.
VD för Insamlingsstiftelsen Kvartal.

Innehav i Bolaget : 7 748 700 aktier.
300 000 optioner.

Innehav i Bolaget: 300 000 optioner.

Innehav i Bolaget: 2 154 061 stamaktier samt 2 154 061 preferensaktier
genom kapitalförsäkring i bolag.
Oberoende: Oberoende bolagets
större aktieägare och ledning.

Innehav i Bolaget: 6 257 638 aktier
direkt och indirekt genom bolag.
Oberoende: Oberoende bolagets
större aktieägare och ledning.

CARIN JAKOBSON

RIKARD ÖSTBERG

Ekonomichef i Rolling Opticskoncernen
sedan 2018. Anställd sedan 2018.

Affärsutvecklingschef i Rolling Opticskoncernen sedan 2016. Arbetar på
konsultbasis sedan 2016.

Född: 1974
Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Magister i ekonomi från Linnéuniversitetet. Tidigare CFO på Stille AB, Sivers
IMA, och Annexin Pharmaceuticals AB.

REVISOR
Bolaget har PwC som revisorer, med
Lars Kylberg lars.kylberg@pwc.com
som huvudansvarig revisor.

Innehav i Bolaget: 300 000 optioner.

Född: 1972
Utbildning och arbetslivserfarenhet:
M.Sc. Business Administration and
Financing, Lunds Universitet. MBAkurser med inriktning på internationellt
ledarskap, University of Technology
Sydney. Högre styrelseutbildning,
Styrelseakademien. CEO, Catella Media
Investment. Manager, H&Q Bank.
Director, Spectra Corporate Finance.
Innehav i Bolaget : 1 570 000 aktier.
300 000 optioner.
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Född: 1976

Innehav i Bolaget: 300 000 optioner.

Kapitel

Räkenskaper
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Årsredovisning 2020

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Rolling Optics Holding AB (publ)
tidigare ICTA AB (publ), org. nr: 556056-5151 avger härmed årsredovisning för
koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret 2020. Rapporten avser
perioden 2020-01-01—2020-12-31. Bolaget har sitt säte i Solna. Uppgifter
inom parentes avser verksamhetsår 2019, om inget annat anges.

Under året har nuvarande Rolling Optics Holding AB
(publ), det vill säga tidigare ICTA AB (publ), förvärvat
Rolling Optics International AB genom en apportemission. Redovisningsmässigt ses förvärvet som ett
så kallat omvänt förvärv. Koncernsiffror i denna rapport
är hänförliga till Rolling Optics International med
dotterbolag för perioden 2020-01-01 – 2020-05-31
med tillägg för utfallet i Rolling Optics Holding och
ICTA Danmark ApS avseende juni – december 2020.
Koncernsiffror för samtliga jämförelseperioder avser
endast Rolling Optics International. För moderbolaget Rolling Optics Holding AB (fd ICTA AB) redovisas
utfall för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31 samt
de jämförelsetal som tidigare redovisats för detta
bolag. Bolaget tillämpar regelverket för K3, mot
tidigare IFRS. Om inte särskilt anges, redovisas alla
belopp i TKR och avser koncernen.

Under våren 2020 genomförde bolaget ett så kallat
omvänt förvärv av Rolling Optics International AB
via en apportemission.
Koncernen bestod den 31 december 2020 av Rolling
Optics Holding AB (publ) och dotterbolagen ICTA
Danmark ApS, Rolling Optics International AB med
dess dotterbolag Rolling Optics AB, Rolling Optics
Equipment AB och Rolling Optics Innovation AB.
Rolling Optics, med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell
autentisering. Genom att ha utvecklat världens
mest högupplösta tryckteknologi har bolaget
möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med
oslagbart realistiska 3D-effekter. Rolling Optics
erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre
affärsområden; High Security där Rolling Optics
3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av
banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och
ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda
sina varumärken mot förfalskning och garantera
äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt
Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver
ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att
bygga varumärke och skapa uppmärksamhet.

Vid en tillbakablick har Rolling Optics Holding
(tidigare ICTA) en lång historia av bolagsförvärv
och avyttringar allt sedan bolagets notering under
namnet Tryckindustri på den så kallade OTC-listan
1990. Genom åren har fokus gått från tryckeriverksamheter, via kommunikationsrådgivning till
digitala byråer tillbaka till tryck av säkerhetsmateriel.
I mitten av 2000-talet påbörjades en omfattande
förvärvsstrategi, vars resultat till slut blev en
koncern med ett flertal väsensskilda rörelser med
varierande lönsamhet och med betydande minoritetsägande. När tillväxt och lönsamhet föll under
2016 och 2017 uppstod en svår situation. Under
2019 avyttrade och avvecklade Rolling Optics
Holding, som ett led i arbetet att skapa aktieägarvärde, koncernens dåvarande operativa innehav i
affärsområdena River och FFW.

Pandemin som orsakats av SARS-CoV-2-viruset
har hittills haft begränsad inverkan på den dagliga
verksamheten. Fysiska möten har i hög utsträckning
kunnat ersättas med digitala möten och bolaget har
inte påverkats av förseningar i komponentleveranser. Däremot har beslutsprocesser hos kunder och
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Eget kapital per aktie hänförligt till moderbolagets
aktieägare före och efter utspädning uppgick till
0,44 SEK.

partners påverkats med något försenade projekt
och order som följd. När det gäller bolagets utveckling på längre sikt är det idag oklart vilken betydelse
pandemin får.

Balansdagens aktiekurs uppgick till 4,00 (5,70) SEK.

INTÄKTER OCH RESULTAT
Styrelsen ser löpande över bolagets finansiella
ställning för att säkerställa att bolaget har tillräcklig
finansiering utifrån den fastställda strategiska planen och för minst 12 månader framåt och styrelsen
bedömer att bolagets likvida medel inklusive de lån
bolaget avtalat om, täcker verksamhetens behov för
kommande tolvmånadersperiod med hänsyn taget
till beslutad strategi och därmed förenliga kostnader
och investeringar.

Koncernens intäkter under räkenskapsåret 2020
uppgick till 24 350 (12 814) TKR, en ökning med
90 procent. Omsättningen är primärt hänförlig till
affärsområdet Brand Security. Övriga intäkter härrör
primärt från valutakursdifferenser. Rörelseresultatet
före redovisningsteknisk förvärvskostnad var -14
517 (-21 570) TKR.
Bolaget hade redovisningsteknisk förvärvskostnad
om -17 763 TKR i samband med det omvända förvärvet av ICTA. De -17 763 TKR påverkar inte kassaflödet eller egna kapitalet, varken i koncernen eller i
moderbolaget. Rörelseresultatet uppgick till -32 280.

KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten för
perioden januari – december uppgick till -16 094
TKR (-13 005). Periodens kassaflöde uppgick till
51 083 TKR (-1 160).

Finansnetto för perioden uppgick till 45 TKR (-144),
Årets räntenetto är hänförlig till återföring av nedskrivning av reversfordran och låneränta. Föregående års räntenetto är hänförligt till låneränta. Årets
skattekostnad uppgick till 0 (0) TKR.

Rolling Optics hade per den 31 december 2020 lån
från Almi om 1 619 TKR och lån från Erik Penser Bank
om 5 000 TKR.

Resultat hänförligt till preferensaktieägare uppgår
till 1 044 (-) och avser primärt upplupen ränteintäkt
på reversfordran. Årets resultat uppgick till -31 191
TKR (-21 714). Årets resultat per stamaktie uppgick
för helåret till -0,21 kr (N/A) beräknat på antal stamaktier vid periodens slut.

INVESTERINGAR

FINANSIELL STÄLLNING

MODERBOLAGET

Koncernens likvida medel uppgick till 69 948 TKR
(18 866) per den 31 december 2020.

Moderbolaget har idag ingen operativ verksamhet
och två anställda. För perioden januari till december uppgick omsättningen till 1 000 TKR (4 223)
och resultatet till -3 815 TKR (81 473). Föregående
års resultat är i sin helhet hänförlig till avyttring av
verksamhet och intressebolag. För pensionsåtaganden har det lämnats pantförskrivna kapitalförsäkringar om 15 754 TKR. Moderbolagets justerade egna kapital uppgick till 404 385 (127 080) TKR.
Sedan årets början har det egna kapitalet ökat med
277 305 MSEK, primärt hänförligt den genomförda
apportemissionen om 334 691 TKR och emission
om 30 411 TKR, men även påverkat av utdelning och
årets resultat.

För perioden januari till december uppgick investeringarna till 366 TKR (1 398), primärt hänförligt till IP.
Föregående års investering är hänförligt till IP och
aktivering av eget arbete. Avskrivningarna uppgick
till 1 683 TKR (1 635).

Koncernens räntebärande skulder var vid periodens
utgång 6 619 (2 000) TKR. Koncernens nettokassa
per den 31 december 2020 uppgick till 63 287
(16 866) TKR. Per den 31 december 2020 uppgick
soliditeten till 74 (67) procent. Koncernens kassaflöde från den operativa verksamheten uppgick till
-16 094 (-13 005) TKR.
Eget kapital för koncernen uppgick till 107 621
(21 752) TKR. Sedan årets början har det egna
kapitalet ökat med 85 869 TKR.
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MEDARBETARE

• Som ett led i den intensifierade kommersialiseringen
av Rolling Optics mikrooptiska säkerhetslösningar
beslutade styrelsen i november att förstärka
ledningen genom att påbörja rekryteringen av en
ny VD och koncernchef för bolaget. Rollings Optics
grundare och nuvarande VD Axel Lundvall kommer,
efter att en ny VD tillträtt, ansvara för affärsområdet
High Security och koncernens fortsatta övergripande teknologiutveckling.

Medelantalet anställda i koncernen uppgick till
18 (17). Per den 31 december 2020 uppgick antalet
medarbetare i moderbolaget till 2.

HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
• Bolagsstämman 16 april beslutade om utdelning
om 3,80kr/aktie.
• Extra bolagsstämman beslutade den 26 maj om
extra utdelning om 1,65 kr/aktie, emission av
preferensaktie och förvärv av Rolling Optics
International genom apportemission. Stämman
valde Johan Stern till ny styrelseordförande,
Hans Andréasson och Johan Bäcke till styrelseledamöter och Erik Åfors kvarstår som ledamot.

• En extra bolagsstämma hölls den 7 december där
det beslutades om ett optionsprogram för bolagets
medarbetare och övriga nyckelpersoner.
• Libanons centralbank gav i december ut en
minnessedel med Rolling Optics revolutionerande
3D-teknologi vilket var den första sedeln med denna teknologi som ges ut av en centralbank.

• Axel Lundvall utsågs den 26 maj till ny VD för
bolaget, och bolagets ledningsgrupp byttes
samtidigt i sin helhet.

• I december meddelade Hans Andréasson att han
utträder ur styrelsen i Rolling Optics Holding AB för
att få mer tid för sina övriga engagemang.

• Bolagets aktie noterades den 28 maj på Nasdaq
First Norths Growth Markets och avnoterades
samtidigt från Nasdaq Stockholm. Erik Penser
Bank utsågs till Certified Advisor.

Rolling Optics International genomförde, innan
förvärvet av ICTA AB genomfördes, en företrädesemission om 10 000 TKR.

• Bolaget ändrade den 29 maj firma till Rolling Optics
Holding AB (publ).

HÄNDELSER EFTER
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets
utgång.

• Bolaget meddelade den 29 juli att distributionsavtal tecknats med Shenzhen YUTO Packaging
Technology, en av Kinas ledande leverantörer av
premiumförpackningslösningar.

HÅLLBARHET I ROLLING OPTICS
Rolling Optics är inte lagstadgad att göra en hållbarhetsrapport, men för information om bolagets
hållbarhetsarbete läs sidorna 19 – 21.

• CCL Secure, världens största producent av polymera sedlar, lanserade den 18 augusti en sedelprodukt som inkluderar 3D-effekter skapade med
Rolling Optics teknik.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Forestum Capital AB och RP Ventures AB ägde per
årsskiftet mer än 10 procent varav bolagets aktier.
Under 2021 har RP Ventures AB delat ut Rolling
Optics-aktier till sina ägare. För övriga större ägarförhållanden se sid 24 – 25.

• Rolling Optics genomförde den 1 oktober en riktad
emission om ca 30 miljoner kronor före emissionskostnader med primärt syfte att likviden skall
användas för att ytterligare öka bolagets försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter och
accelerera bolagets satsningar inom R&D och
IP-rättigheter.

ANTAL UTESTÅENDE
AKTIER OCH EGNA AKTIER
Antalet utestående aktier i Rolling Optics Holding AB
uppgick per den 31 december 2020 och vid årsredovisningens avgivande till 149 821 939 stamaktier
och 14 609 064 preferensaktier.
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OPTIONER

skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga
på den marknad som befattningshavaren verkar på
så att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning. Utöver fast lön kan ledande
befattningshavare även erhålla annan ersättning,
såsom pension och rörlig ersättning. Styrelsen har
inte inrättat ett ersättningsutskott med uppgift
att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen utan hanterar dessa
frågor i sin helhet.

Extra bolagsstämman den 7 december beslutade
i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission
om högst 4 500 000 teckningsoptioner samt att
godkänna efterföljande överlåtelse av teckningsoptionerna. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas
kommer Bolagets aktiekapital att öka med 720 000
kronor. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillkom
Rolling Optics AB, 556667-3579, (”Dotterbolaget”)
som under 2020 tecknat dessa aktier. Dotterbolaget
äger sedan rätt att överlåta teckningsoptioner till
anställda och nyckelpersoner i Rolling Optics koncernen, till ett pris som inte understiger optionens
marknadsvärde beräknad med användande av Black
& Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption
berättigar till teckning av en stamaktie i Rolling
Optics Holding till en teckningskurs om 4,64 kronor
motsvarande 170 procent av den volymviktade
genomsnittskursen på Nasdaq First Nordic Growth
Market under perioden 2 november 2020 till och
med 27 november 2020. Teckningsoptionerna får
utnyttjas för teckning av aktier under perioden från
och med 15 maj 2023 till och med 15 juni 2023.

ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER
Koncernen tillämpar K3. Tidigare år har ICTAkoncernen tillämpat IFRS och från och med 1 januari
2019 tillämpat IFRS 16 Leasingavtal.

VÄSENTLIGA RISKER
För redogörelse om väsentliga risker, se sid 22 – 23
och sid 45.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Under 2020 utförde tidigare styrelseledamoten
Hans Andreassons bolag konsulttjänster till bolaget
om totalt 550 000 kr.

Utspädningseffekten av incitamentsprogrammet
uppgår till högst 3,0 procent av det totala antalet
stamaktier och därmed tillhörande röster i Bolaget,
förutsatt full teckning och förvärv samt fullt utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner.

FLERÅRSÖVERSIKT		

2020

2019

24350

12814

Rörelseresultat

-14 517

-21 570

Balansomslutning

144 678

32 483

Eget kapital

107 621

21 752

Soliditet, %

74

67

Intäkter

BEMYNDIGANDEN FÖR STYRELSEN
Extra bolagsstämman den 26 maj 2020 beslutade
att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission
med upp till 20 procent av det antal aktier bolaget
har vid tillfället för första emissionen. Syftet med
en eventuell avvikelse från företrädesrätten är att
genomföra eller finansiera eventuella förvärv och/
eller att bredda aktieägarbasen och/eller möjliggöra
extern kapitalanskaffning för finansiering. Bemyndigandet har utnyttjats och bolaget har den 1 oktober
emitterat 12 164 600 aktier utan företräde för aktieägarna till en kurs om 2,50 kr.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION
BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST
Styrelsen föreslår att av till förfogande ståenden
vinst om 360 215 658 kr balanseras i ny räkning.
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
SEK

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING
TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Årsstämman den 16 april 2020 biföll styrelsens
förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Löner och andra ersättningsvillkor
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481 354 622
-117 323 848
-3 815 116
360 215 658
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Koncernens resultaträkning

TKR
Nettoomsättning

Koncernens balansräkning

not

2020

2019

4

24 350

12 814

Övriga rörelseintäkter		

2 734

1 112

Totala intäkter		

27 084

13 926

Direkta kostnader		
Personalkostnader
Övriga externa kostnader

TKR

not

2020-12-31

2019-12-31

Tillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete

13

1 815

2 124

Patent och liknande rättigheter

14

3 974

3 948

-7 145

-4 088

5

-16 073

-13 667

Materiella anläggningstillgångar			

6, 7

-13 644

-15 052

Maskiner och liknande tekniska anläggningar

15

646

1 881

Inventarier

16

220

578

Avskrivningar		

-2 241

-2 189

Övriga rörelsekostnader		

-2 498

-500

Totala kostnader		

-41 601

-35 496

			
Rörelseresultat före redovisningsteknisk förvärvskostnad		

-14 517

-21 570

Finansiella anläggningstillgångar			
Kapitalförsäkringar

17

15 754

–

Reversfordran

18

44 004

–

66 413

8 531

			

Summa anläggningstillgångar		

Redovisningsteknisk förvärvskostnad

			

8

Rörelseresultat 		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

9

Räntekostnader och liknande resultatposter

10

Årets resultat tillhörande stamaktieägarna		

-17 763

–

-32 280

-21 570

296

–

-251

-144

-32 235

-21 714

			
Resultat tillhörande preferensaktieägarna

11

1 044

–

Skatt på årets resultat

12

–

–

-31 191

-21 714

Årets resultat		

Varulager		

2 150

1 679

Kortfristiga fordringar		

6 167

3 407

Kassa och bank		

69 948

18 866

Summa omsättningstillgångar		

78 265

23 952

			
Summa tillgångar		

144 678

32 483

			
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Aktiekapital

19

26 309

1 020

Övrigt tillskjutet kapital		

134 977

43 207

Annat eget kapital inklusive årets resultat		

-53 665

-22 474

		

107 621

21 753

Avsättningar och långfristiga skulder			
Pensionsavsättningar
Skulder till kreditinstitut

20
21, 22, 23

Summa långfristiga skulder och avsättningar		

19 576

–

4 798

1 571

24 374

1571

			
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

22, 23

1 821

429

Leverantörsskulder		

2 255

2 569

Upplupna kostnader och övriga skulder		

6 336

4 899

Övriga kortfristiga skulder		

2 271

1 263

Summa kortfristiga skulder		

12 683

9160

			
Summa eget kapital och skulder		

34

35

144 678

32 483
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Koncernens kassaflöde

TKR

not

Koncernens förändring
av eget kapital i sammandrag
2020

2019

-32 280

-21 570

19 592

2 176

-250

-144

-12 939

-19 538

-471

369

-2 724

3 325

-324

2 839

-16 458

-13 005

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat		
Ej kassaflödespåverkande poster
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Räntekostnader
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
Förändring i rörelsekapitalet			
Förändring i lager		
Förändring i rörelsefordringar		
Förändring i rörelseskulder		
Kassaflöde från löpande verksamheten

TKR
Ingående balans 2019-01-01
Nyemission

Investering i immateriella tillgångar		
Investering i materiella tillgångar		

-366

-1 155

–

-243

Kassa förvärvad genom apportemission

48 297

–

Kassaflödet från investeringsverksamheten		

47 931

-1 398

Övrigt tillskjutet kapital

Annat eget kapital
inkl. årets resultat

Summa
eget kapital

618

25 083

-760

24 941

-21 714

-21 714

62

18 462		

Årets resultat			
Fondemission

18 524

340

-340

Utgående balans 2019-12-31

1 020

43 207

-22 474

21 752

Ingående balans 2020-01-01

0

-22 474

21 752

1 020

43 207

Nyemission Q2

–

10 000

10 000

Apportemission

21 006

18 758

39 764

Emissionskostnader apport
Emission oktober
Emissionskostnader

Investeringsverksamheten

Aktiekapital

Periodens resultat
Utgående balans 2020-12-31

TKR

–

-2 677

-2 677

1 946

28 465

30 412

–

-1 685

-1 685
-32 235

-32 235

23 972

–
96 068

-54 709

65 331

Aktiekapital

Övrigt
eget kapital

Annat eget kapital
inkl. årets resultat

Summa
eget kapital

2 337

38 909

1 044

42 290

26 309

134 977

-53 665

107 621

Finansieringsverksamheten 			
Nyemission 		

40 412

18 540

Emissionskostnader		

-1 685

–

Upptagna krediter		
Extra aktieutdelning 1,65 kr		
Amortering reversfordran 		
Amortering lån 		

5 000

2 000

-24 105

–

364

–

-377

-7 297

Kassaflödet från finansieringsverksamheten		

19 609

13 243

Periodens kassaflöde		

51 083

-1 160

Likvida medel vid periodens början

18 866

20 025

Kassa vid periodens slut

69 948

18 866
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Eget kapital tillhörande preferensaktieägare
Utgående balans tillhörande
stamaktieägarna per 2020-12-31
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Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets balansräkning

TKR

not

2020

2019

TKR

Nettoomsättning

25

1 000

4 223

Övriga rörelseintäkter		

1 588

41

Summa rörelsens intäkter		

2 588

4 264

not

2020-12-31

2019-12-31

Tillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i dotterbolag

31

341 691

7 000

			

Kapitalförsäkring

32

15 754

14 753

Övriga externa kostnader

33

2 226

2 377

359 671

24 130

Personalkostnader

26, 27

-2 448

-4 286

Andra långsiktiga fordringar

28

Summa anläggningstillgångar		

-4 032

-2 694

Övriga kostnader		

-480

–

Summa rörelsens kostnader		

-6 960

-6 980

Fordringar hos dotterbolag		

18 740

55 571

-2 716

Övriga fordringar		235

816

Rörelseresultat		

-4 372

			

			

Summa omsättningstillgångar		

Resultat från andelar i koncernbolag

			

29

18 975

56 387

–

81 032

Resultat från andelar i intressebolag		

–

-546

Kassa och bank		

47 630

67 058

Återföring nedskrivningar av långfristiga fordringar		

596

–

Summa tillgångar		

426 276

147 575

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		

-

5 925

			

Räntekostnader och liknande resultatposter		

-38

-1 667

Eget kapital och skulder			

Summa finansiella poster		

558

84 744

Eget kapital

Resultat efter finansiella poster		

-3 815

82 028

Aktiekapital		

26 309

21 928

			

Reservfond		

17 861

20 052

Skatt på årets resultat

Summa bundet eget kapital		

44 170

41 980

30

Resultat		

–

-555

-3 815

81 473

			
Överkursfond		

475 991

141 543

Balanserad vinst		

-111 961

-137 916

Årets resultat		

-3 815

81 473

Summa fritt eget kapital		

360 215

85 100

Summa eget kapital		

404 385

127 080

Avsättningar			
Avsättning för pensioner

34

19 576

18 549

Skulder			

38

Leverantörsskulder		165

562

Skatteskuld		

105

–

Övriga skulder		

298

53

Upplupna kostnader och förutbetalde intäkter		

1 852

1 226

Summa skulder		

2 315

1 946

Summa eget kapital och skulder 		

426 276

147 575
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Moderbolagets kassaflöde

TKR

not

2020

Moderbolagets sammanställning
över förändringar i eget kapital
2019

Den löpande verksamheten

TKR

Rörelseresultat efter finansiella poster		
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

35

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning(–)/minskning(+) av kortfristiga fordringar		
Ökning(+)/minskning(–) av kortfristiga skulder		
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten		

Kassaflöde från investeringsverksamheten		

Överkursfond

Fritt eget
kapital

Årets
Summa
resultat eget kapital

21 759		

20 052

140 674

14 683

-38 648

158 520

-38 648

38 648

0

82 028

110

-86 043

-4 262

-4 015

Balansering av föregående års resultat

–		

–

–

Årets resultat

–		

–

–

0

81 473

81 473

-4 262

-4 015

Summa totalresultat

–		

–

–

-38 649

120 121

81 472

-2360

-3 876

Transaktioner med aktieägare							

369

-4 579

Apportemission

169		

–

869

–

–

1 038

-6 253

-12 470

Investeringsverksamheten
Försäljning av dotterbolag		

Reservfond

-4 372

Ingående balans per 2019-01-01

Utdelning
Summa transaktioner med aktieägare

Erhållen amortering reversfordran		

Aktie-		
kapital		

624

–

–

249 747

624

249 747

Utgående balans per 2019-12-31

–		

–

–

-113 950

–

-113 950

169		

–

869

-113 950

–

-112 912

21 928		

20 052

141 543

-137 916

81 473

127 080

81 473

-81 473

0

-3 815

-3 815

–

-79 619

Balansering av föregående års resultat					
Årets resultat						
Summa resultat							

Finansieringsverksamheten
Förändring av kortfristig upplåning		

–

-53 448

Transaktioner med aktieägare							

Erhållen utdelning 		

39 772

–

Utdelning inkl extra utdelning

Lämnad utdelning		

-79 619

-113 950

-4 363

–

Apportemission, fondemission,
och indragning av egna aktier

2 435			

30 411

–

Emission av aktier

1 946				

-13 799

-167 398

Emissionskostnader		
Nyemission		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
Årets kassaflöde		

-19 428

69 879

Likvida medel vid årets början		

67 058

-2 821

Likvida medel vid årets slut		

47 630

67 058

40

–		

–

–

-79 619

332 257			

334 691
28 465		

30 411

Emissionskostnader apportemission					

-2 677

-2 677

Emissionskostnader nyemission					

-1 686

-1 686

Fondemission			
Utgående balans 2020-12-31

-2 191
26 309		

41

17 861

2 191			
475 991

-111 961

-3 815

404 385
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Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Noter

För råvaror ingår alla utgifter som är direkt hänförliga till
anskaffningen av varorna i anskaffningsvärdet. För varor under
tillverkning och färdiga varor inkluderar anskaffningsvärdet
formgivningskostnader, råmaterial, direkt lön, andra direkta
kostnader, hänförbara direkta kostnader.

Anläggningstillgångar
Aktiverat arbete för egen räkning
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella
anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär
att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt
upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och
skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under
förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

NOT 1
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

 illgångar och skulder, det vill säga balansräkningen, räknas
•T
om till balansdagskursen per respektive balansdag.

Allmänna upplysningar

• Intäkter och kostnader det vill säga resultaträkning, räknas
om till genomsnittskursen för respektive period.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Moderbolaget rapporterade för 2019 enligt
regelverket RFR2 men har nu bytt till K3 och tillämpliga
bestämmelser i årsredovisningslagen. Koncernens och
moderbolagets redovisningsprinciper överensstämmer om inte
annat framgår.

De valutakursdifferenser som uppstår, vid tillämpning av ovan
punkter redovisas netto.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits
eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Vid försäljning av varor redovisas intäkt när de väsentliga
risker och fördelar som är förknippade med ägandet av varan
har överförts från bolaget till köparen och beror av vilka
leveransvillkor respektive kund har.

Konsolidering och omvänt förvärv
Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna
för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett bestämmande
inflytande enligt ÅRL 1:4. Dotterföretagens resultat ingår i
koncernens resultat från och med förvärvstidpunkten fram till
och med då det avyttras.
En analys av Rolling Optics Holding AB:s (publ) f.d. (ICTA
ABs) förvärv av Rolling Optics Internationalkoncernen har visat
att förvärvet skall redovisas enligt reglerna för omvända förvärv,
vilket innebär att Rolling Optics International AB i konsolideringssammanhang betraktas som förvärvare.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara
tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt
upprättad förvärvsanalys.

Pågående tjänsteuppdrag

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till funktionell
valuta enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen.
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta omvärderas
till balansdagens kurser vid varje bokslutstillfälle. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana
transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och
skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i
resultatet. Vinster och förluster på rörelsens fordringar och
skulder nettoredovisas och redovisas inom rörelseresultatet
som övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader. Vinster och
förluster på upplåning och finansiella placeringar redovisas
som finansiella poster.

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som
intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller
förbrukas innebärande att vinsten från uppdragen avräknas
successivt.
Om det inte är sannolikt att betalning kommer att erhållas
för belopp som redan har redovisats som intäkt redovisas
det belopp som sannolikt inte kommer att erhållas som en
kostnad.
Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som intäkt
enligt uppdragens respektive färdigställandegrad, så kallad
successiv vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs
huvudsakligen genom att jämföra nedlagda uppdragsutgifter
med totala uppdragsutgifter. När utfallet kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga
uppdragsutgifter i resultaträkningen med utgångspunkt från
färdigställandegraden av aktiviteterna på balansdagen.
Om det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt redovisas en intäkt endast med ett belopp
som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt
kommer att ersättas av beställaren. Om det är sannolikt att
de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala
uppdragsinkomsten från ett uppdrag redovisas den befarade
förlusten som en kostnad omgående i resultaträkningen.

Omräkning av utländska dotterbolag

Leasingavtal

Transaktioner och balansposter i utländsk valuta

Koncernen har enbart operationella leasingavtal. Operationella
leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika
enheterna i koncernen är värderade i den valuta som används i
den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är
verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används
svenska kronor (kr), som är Moderföretagets funktionella valuta
och rapportvaluta. Finansiella rapporter för samtliga koncernbolag med en annan funktionell valuta än rapportvalutan
räknas om till koncernens rapportvaluta enligt följande:

Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med
tillämpning av effektivräntemetoden.
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Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande
skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Övriga anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår
samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu
inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats
som gäller per balansdagen.

Immateriella anläggningstillgångar
Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden.
Patent skrivs av på kvarvarande tid som patentet är giltigt.
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida
räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker
enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på
temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga
skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna
skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp.
Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på
balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser
resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och
uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den
omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot
framtida skattemässiga överskott.

< 10 år
< 5 år

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat,
görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett
återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs
den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det
finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande
enheter). För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per varje
balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet.
Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part
i instrumentets avtalsmässiga villkor. 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.

Aktiekapital
Stamaktier och preferensaktier klassificeras som aktiekapital.
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission
av nya aktier eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget
kapital som ett avdrag från emissionslikviden. Vid återköp av
egna aktier reducerar den betalda köpeskillingen, inklusive
eventuella direkt hänförbara transaktionskostnader (netto efter
skatt), den balanserade vinsten, tills dess aktierna annulleras
eller avyttras.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som
omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska
återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid
förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som
ska återbetalas.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då
legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången
och reglering av skulden avses ske.

Ersättningar till anställda

Varulager

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar
som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar
utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro
och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga
ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns
en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning
till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen, och där
först in först ut principen tillämpas. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär
att inkurans i varulagret har beaktats.
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Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget förekommer endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där
fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att
betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en
kostnad under den period de anställda utför de tjänster som
ligger till grund för förpliktelsen.

Offentliga bidrag
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt
och säkert att bidraget kommer att erhållas och företaget
kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget.
Bidrag kan vara både i form av utvecklingsbidrag och bidrag
för korttidsarbetet eller sjuklön.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en
legal eller informell förpliktelse som en följd av tidigare inträffade händelser, och det är sannolikt att utbetalningar kommer
att krävas för att fullgöra förpliktelsen. En vidare förutsättning
är att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp
som ska utbetalas. Avsättningar för omstrukturering görs när
en detaljerad formell plan för åtgärden finns och en välgrundad
förväntan har skapats hos dem som berörs. Ingen avsättning
görs för framtida rörelseförluster Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolikheten för att det kommer att
krävas ett utflöde av resurser vid regleringen sammantaget för
hela denna grupp av åtaganden. En avsättning redovisas även
om sannolikheten för ett utflöde avseende en speciell post i
denna grupp av åtaganden är ringa. Avsättningarna värderas
till nuvärdet av det belopp som förväntas krävas för att reglera
förpliktelsen. Härvid används en diskonteringsränta före skatt
som återspeglar aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippade med
avsättningen. Den ökning av avsättningen som sker över tiden
redovisas som räntekostnad.

Årsredovisning 2020

NOT 2
UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

NOT 3		
RISKER		

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar
och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt
då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är
baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga.
Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade
värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår
tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från
dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och
antaganden ses över regelbundet.
Följande antaganden om framtiden och andra väsentliga
källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen skulle
kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering
av redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa
räkenskapsår:

Bolaget verkar internationellt med både kunder, partners och
leverantörer utanför Sverige. Att vara utsatt för risker i mindre
eller större utsträckning är en del av affärsverksamheten.
Bolaget arbetar aktivt och systematiskt med att moniterera
och förebygga dessa risker för att minska konsekvensen i fall
de inträffar genom den ledningssystemsmetod bolaget arbetar
efter.

Förfallna men inte nedskrivna

2020

2019

< 30 dagar

3972

1667

> 30 dagar

27

1317

2020

2019

< 30 dagar

–

–

Finansiella riskfaktorer

> 30 dagar

727

–

Bolaget är utsatt för en mängd finansiella risker, bland
annat marknadsrisk (valutarisk och prisrisk), kreditrisk och
likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy
fokuserar på oförutsägbarheten på finansmarknaden och
eftersträvar att minimera ogynnsamma effekter. Den finansiella
riskhanteringen monitoreras löpande av företagsledningen och
styrelsen.

NOT 4		
NETTOOMSÄTTNING
2020

2019

24 279

10 442

71

2372

24 350

12 814

2020

2019

-11 199

-9 114

-4 996

-3 742

-16 195

-12 856

Styrelse och VD

-1 347

-1 092

Övriga anställda

-9 852

-8 022

-11 199

-9 114

Styrelse och VD

-186

-179

Övriga anställda

-958

-887

-1 144

-1 066

Förfallna och nedskrivna

Koncernen
Varuförsäljning

Eventualförpliktelser
Som eventualförpliktelse redovisas en möjlig förpliktelse
som härrör från inträffade händelser och vars förekomst
endast bekräftas av att en eller flera osäkra händelser, som
inte helt ligger inom bolagets kontroll, inträffar eller uteblir.
Eventualförpliktelse kan även vara ett åtagande som härrör
från inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld
eller avsättning på grund av att det inte är troligt att åtagandet
regleras eller åtagandets storlek inte kan eller åtagandets
storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och patent
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten värderas till anskaffningsvärdet och nedlagda kostnader. I beräkningen av de
nedlagda kostnaderna gör företagsledningen vissa beräkningar
och bedömningar av kostnaden för nedlagd tid vilken till
viss del är schablonmässig. Värderingen av de balanserade
utgifterna för utvecklingsarbeten är därmed beroende av dessa
bedömningar och värdet skulle påverkas av en förändring av
dessa även om bedömningen vid tidpunkten för årsredovisningens avgivande är att dessa är rimliga.
Bolaget undersöker varje år om något nedskrivningsbehov
föreligger för balanserade utvecklingsutgifter. Nedskrivningstest har gjorts på produktnivå. Återvinningsvärdet har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. Nedskrivningstest
har visat att inget nedskrivningsbehov föreligger per 2020-12-31.
Koncernen har upprättat ett nedskrivningstest utifrån en
prognosperiod som motsvarar kvarvarande avskrivningstid.
Som utgångspunkt för nedskrivningstestet ligger koncernens
affärsplan som är baserad på styrelsens bedömningar och
uppskattningar om framtiden. Att fastställa aktiverbarhet och
eventuellt nedskrivningsbehov av tidigare aktiverade projekt
är en svår bedömningsfråga. Riskerna och bedömningssvårigheterna avser främst bedömningen av kommersialiserbarhet
av ett enskilt projekt samt osäkerheterna i dessa prognoser är
främst försäljningens fortsatta utveckling

Valutarisk

Inkomstskatter

Medelantal anställda

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. Bolaget har per 2020-12-31 ett beräknat skattemässigt underskott om 218 925 tkr, motsvarande
en teoretisk uppskjuten skattefordran om 45 098 tkr. Denna
fordran har ej aktiverats då det råder osäkerhet om framtida
resultatutveckling och det därmed bedöms osäkert när detta
underskott kommer att kunna utnyttjas.

Jämförelsestörande poster
Resultateffekter av särskilda händelser och transaktioner av
väsentlig betydelse som av företagsledningen inte förväntas
förekomma ofta och som företagsledningen bedömer särskilt
bör upplysas om för att öka förståelsen inom respektive
resultatpost, balanspost och eller kassaflödespost.

Kassaflödesanalys

Övrig försäljning

Bolaget är primärt exponerad mot euron både vad gäller den
reversfordran koncernen erhöll som betalning för FFW och
kundfakturering som till 100 procent sker i euro. En förändring
i euron mot svenska kronan med fem respektive tio procentenheter skulle slå mot bolagets resultat med cirka 2 900 TKR
respektive 5 900 TKR för 2020.

NOT 5
PERSONALKOSTNADER
Koncernen

Kreditrisk

Personalkostnader

Kundkreditrisk
Rolling Optics kreditportfölj gällande kundkrediter består i
fordringar på kunder för levererade produkter eller utförda
tjänster. Rolling Optics tillämpar olika betalningsvillkor, där
allt från förskott till remburs och kredit tillämpas. Totalt har
bolaget 727 TKR i reserv för kundfordringar, se spec nedan.

Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader

Lön och annan ersättning

Pensionskostnad

2020			2019
Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Moderbolaget

0

2

2

0

1

1

Dotterbolag

4

12

16

4

13

17

Totalt

4

14

18

4

14

18

Antal på balansdagen
2020			2019

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker. Spärrade medel
klassificeras inte som likvida medel. Förändringar i spärrade
medel redovisas i investeringsverksamheten

Koncernen

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Styrelseledamöter

0

3

3

0

5

5

Verkställande direktörer och
andra ledande befattningshavare

1

3

4

1

3

4

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

44

45

Årsredovisning 2020

NOT 6		
ERSÄTTNING TILL REVISORERNA		

Årsredovisning 2020

Skattesatsen 21,4% gäller för moderbolaget och de svenska
dotterbolagen.Utöver dessa bolag har verksamhet bedrivits i ett
danskt dotterbolag.

NOT 10		
RÄNTEKOSTNADER OCH
LIKNANDE RESULTATPOSTER

Koncernen

2020

2019

PwC
Revisionsuppdraget

-141

Revisionsverksamhet
utöver revisionsuppdraget
Övriga tjänster
Totalt

-234

-125

–

-72

–

-338

-234

Koncernen

2020

2019

Räntekostnader

-251

-144

Totalt

Ersättningen avser fakturerade belopp för de bolag som vid
vart tillfälle tillhörde Rolling Optics gruppen

Koncernen

Koncernen

Totalt
2020

Hyra
-2 080

-1 944

Förfaller till betalning senare
än ett men inom 5 år

-3 968

-5 952

–

–

Förfaller till betalning senare än 5 år
Under perioden
kostnadsförda leasingavgifter

-2 056

-1 923

Årets leasingavgifter uppgick till -2 056 (-1 923) KSEK.
I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen
i allt väsentligt av hyrda lokaler. Avtalet om hyra av lokalen i
Solna löper enligt det kontrakt som gällde vid årsskiftet tom
december 2022 år, om det inte sägs upp av någon av parterna.
Avtalet indexuppräknas årligen baserat på utvecklingen av
konsumentprisindex. Avtalet är omförhandlat under 2021 och
förlängt till 2029-09-30.

1 099

–

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete

-55

–

Ingående anskaffningsvärde

1 044

–

Koncernen

2020

2019

Skattekostnad (–) och skatteintäkt (+)
0

01) 2)

2020

2019

Förvärvskostnader

-17 763

–

Totalt

-17 763

–

Skattekostnad (–) och skatteintäkt (+)
Redovisat resultat före skatt
Koncernens skatt enligt
gällande skattesats 21,4%

Förvärvskostnaden är en redovisningsteknisk bokning som
endast påverkar koncernen, den påverkar varken kassaflödet
eller egna kapitalet i koncernen eller i moderbolaget.

Skatt för perioden
Skillnadsbelopp

-31 191

-21 714

–
–

Omklassificeringar

–

–

Omräkningsdifferenser

–

–

2 587

2 587

-463

-155

Ingående avskrivningar
Omklassificeringar

–

–

Årets avskrivningar

-309

-309

–

–

-772

-463

1 815

2 124

Valutakursdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar

Koncernen

Koncernen

–

–

–

–

Omräkningsdifferenser

–

–

4 762

4 396

-448

-148

Omklassificeringar

–

–

6 675

4 647

Årets avskrivningar

-340

-300

–

–

-788

-448

3 974

3 948

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter

–

–

934

–

–

-3 821

-4 742

–

Summa

-6 675

-4 647

2019

Återföring reserv för långfristig fordran

296

Totalt

296

730

–1) 2)

Skatteeffekt av ej aktiverade
skattemässiga underskott

2020

3 666

366

4 647

95

Skatteeffekt av avdragsgilla kostnader
som förts direkt mot eget kapital

4 396

–

-3787

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

–

Omklassificeringar

–

–

Omräkningsdifferenser

–

–

3 703

3 703

-1 823

-594

Omklassificeringar

–

–

Årets avskrivningar

-1 234

-1 229

Valutakursdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar

–
-1 823

646

1 881

NOT 16
INVENTARIER
Koncern

20-12-31 19-12-31

Ingående anskaffningsvärde

1 149

950

Årets aktiverade utgifter

0

199

Genom förvärv av dotterföretag

–

–

Omklassificeringar

–

–

Omräkningsdifferenser

–

–

1 149

1 149

-571

-16

Omklassificeringar

–

–

Årets avskrivningar

-359

-555

Valutakursdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

–

–

-930

-571

220

578

NOT 17		
ÖVRIGA FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Koncernen

20-12-31 19-12-31

Kapitalförsäkringar
–

–

Förvärv genom apportemission

15 754

–

Belopp vid årets utgång

15 754

–

Belopp vid årets ingång

NOT 18		
REVERSFORDRAN
Koncernen
Belopp vid årets ingång

46

–
-3 057

Utgående redovisat värde

20-12-31 19-12-31

6 675

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

–

Ingående avskrivningar

Genom förvärv av dotterföretag

Ingående avskrivningar

70

Genom förvärv av dotterföretag

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Omklassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

3 633

–

Ingående avskrivningar

NOT 14		
PATENT OCH LIKNANDE RÄTTIGHETER

Valutakursdifferenser

NOT 9		
ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER
OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2 587

–

Årets aktiverade utgifter

Skillnaden mellan skatt enligt
gällande skattesats och faktisk skatt

2 587
–

Ingående anskaffningsvärde

NOT 8		
REDOVISNINGSTEKNISK FÖRVÄRVSKOSTNAD

Ingående anskaffningsvärde

20-12-31 19-12-31

Årets aktiverade utgifter, intern utveckling

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

3 703

Årets aktiverade utgifter, intern utveckling

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Genom förvärv av dotterföretag

Utgående redovisat värde

NOT 12		
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Aktuell skatt för året

Koncernen

2019

Bolaget har gett ut 14 609 064 preferensaktier med ISIN-kod
SE0014452991. Preferensaktierna kommer att medföra rätt
till utdelning hänförlig till den säljarrevers som Rolling Optics
Holding (ICTA AB) erhöll som dellikvid vid avyttringen av FFW.
Säljarreversen uppgår till 4 MEUR (40 MSEK med växelkurs
10 kr) och löper till den 12 november 2025 då reversbeloppet
ska erläggas jämte 4,5% årlig ränta (utan kapitalisering).
Låntagaren har vissa rättigheter att förtidslösa reversen med
upp till 10 procents avdrag på skuldbeloppet samt även göra
avdrag för eventuella motkrav relaterade till förvärvet av FFW,
vilka måste framställas senast i maj 2022.

2019

inom 1 år

2020

20-12-31 19-12-31

Maskiner och liknade tekniska anläggningar

2) Bolaget har ej bokat upp någon skatteintäkt då motsvarande skattemässiga
underskottsavdrag ej beräknas kunna nyttjas under kommande år.

NOT 13		
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Värdeförändring, valuta

Koncern

-144

Koncernen

1) B
 olaget har kostnadsfört uppskjuten skattefordran hänförbar till ej utnyttjat
skattemässigt underskottsavdrag då detta ej beräknas kunna nyttjas under
kommande år.

NOT 11		
RESULTAT TILLHÖRANDE PREFERENSAKTIEÄGARNA

Ränteintäkter

NOT 7
OPERATIONELL LEASING

-251

NOT 15		
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

47

20-12-31 19-12-31
–

–

Förvärv genom apportemission

44 004

–

Totalt

44 004

–

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2020

NOT 19		
AKTIEKAPITAL

Medelantal årsanställda

NOT 26
REVISIONSKOSTNADER

20-12-31
År

Transaktioner

Förändring, SEK

Aktiekapital

Antal aktier

Moderbolaget

2018

Nyemission

8 232 249

15 041 423

10 027 615

PwC, Sverige

2018

Apportemission

6 718 006

21 759 429

14 506 286

Revisionsuppdrag

2019

Apportemission

169 167

21 928 596

14 619 064

2020

Apportemission, indragning av aktier,
fondemission av preferensaktier, fondemissioner

2 434 028

24 362 624

152 266 403

Nyemission

1 946 336

26 308 960

164 431 003

2020

Rolling Optics hade per 31 december 149 821 939 utestående stamaktier och 14 609 064 preferensaktier.

NOT 20		
PENSIONSAVSÄTTNINGAR
Koncernen

20-12-31 19-12-31

För egna avsättningar och skulder

–

–

Avseende avsättningar för pensioner

19 576

–

Värdeförändring
Via apportemission
Belopp vid årets utgång

Koncern

–

–

19 576

20-12-31 19-12-31
15 754

Företagsinteckningar
Spärrade medel

NOT 21		
LÅNGFRISTIGA SKULDER

Summa

De långfristiga skulderna förfaller till betalning enligt följande:

7 000

–

500

500

23 254

500

NOT 24
JUSTERINGAR FÖR POSTER
SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

Mellan
1 – 5 år

Senare
än 5 år

Summa

Skulder till kreditinstitut

4 798

0

4 798

Koncern

Summa

4 798

0

4 798

Avskrivningar

Koncernen

Valutakursdifferenser

2 241

2 189

-412

-13
–

Moderbolaget

1 821
6 619

-255

– Övrigt

-48

–

Summa

-534

-1 086

– Revisionsnära rådgivning

2020

2019

–

–

Övriga försäljning

1 000

4 223

Totalt

1 000

4 223

Varuförsäljning

1 571

429
Omsättningen är i sin helhet hänförlig till koncerninterna
tjänster.

2 000

2

100

1

100

Summa

2

100

1

100

Moderbolaget

NOT 27
LEASINGKOSTNADER

Moderbolaget

–

– -204 195

Resultat från försäljning av koncernbolag

–

-3 907

Summa

–

81 032

2020

2019

Aktuell skatt för året

–

-5551) 2)

Summa

–

-555

2020

2019

-3 815

81 473

-816

-17 435

–

-5551) 2)

-816

-16 880

Moderbolaget
Skattekostnad (-) och skatteintäkt (+)

inom 1 år

–

-120

Förfaller till betalning senare
än ett men inom 5 år

–

–

Moderbolaget

–

–

Skattekostnad (-) och skatteintäkt (+)

-60

-120

Skillnaden mellan skatt enligt
gällande skattesats och faktisk skatt

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt moderbolagets gällande		
skattesats 21,4%

NOT 28
PERSONAL, LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

Skatt för perioden

2020

2019

Löner, ersättningar

-2 654

-1 677

Sociala kostnader

-1 372

-592

Förmånsbestämda planer
Summa

Skillnadsbelopp

-561

-376

–

–

-4 026

-2 269

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

0

-44 995

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter

128

61 875

Skatteeffekt av avdragsgilla kostnader
som förts direkt mot eget kapital

934

0

-1 877

–

-816

16 880

Skatteeffekt av ej aktiverade
skattemässiga underskott
Summa

Av moderbolagets pensionskostnader avser – (758) KSEK
gruppen, styrelse och VD.

1) B
 olaget har kostnadsfört uppskjuten skattefordran hänförbar till ej utnyttjat
skattemässigt underskottsavdrag då detta ej beräknas kunna nyttjas under
kommande år.

Löner och andra ersättningar fördelade på styrelseledamöter, verkställande direktören och övriga anställda

2) B
 olaget har ej bokat upp någon skatteintäkt då motsvarande skattemässiga
underskottsavdrag ej beräknas kunna nyttjas under kommande år.

2020

2019

Styrelse och VD

-1 071

-741

Övriga anställda

-1 872

-936

Till styrelse och VD

–

–

Till övriga anställda

–

–

-2 943

-1 677

– Varav tantiem och dylikt

Summa

289 134

Anteciperad utdelning på aktier i dotterbolag

2019

Avgiftsbestämda planer

20191

Nedskrivning av andelar i koncernföretag

2020

Moderbolaget

2020

NOT 30
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Leasingkostnader för tillgångar som innehas via operationell
leasing såsom förhyrda lokaler, maskiner och inventarier samt
bilar redovisas bland övriga externa kostnader. Årets kostnad
och det per balansdagen sammanlagda beloppet av framtida
avgifter avseende operationella leasingavtal.

Moderbolaget

Sammanställning över löner, ersättningar och övriga förmåner
till styrelsen och andra ledande befattningshavare se not 5.

48

Solna

NOT 29
RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

– Varav pensionskostnader

20-12-31 19-12-31

Kortfristiga skulder
Summa

2 176

NOT 25
NETTOOMSÄTTNING

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

-4

Övriga arvoden

20-12-31 19-12-31

Redovisningsteknisk förvärvskostnad

NOT 22
SKULDER SOM AVSER FLERA POSTER

4 798

-831

Förfaller till betalning senare än 5 år

Summa

Övriga skulder till kreditinstitut

-530

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

Bolaget har utöver detta ett avtal med Swedbank om lån 19
MSEK för inköp av produktionsanläggning.

Koncern

–

Avseende skulder till kreditinstitut

–

2019

Med revisionsarvode avses arvode för granskning av koncernredovisning, lagstadgad revision av bolags bokföring samt
styrelsens och VDs förvaltning.

NOT 23
STÄLLDA SÄKERHETER

Belopp vid årets ingång

2020

		Varav		Varav
män, %
19-12-31 män, %

49

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2020

NOT 31
ANDELAR I DOTTERFÖRETAG

Moderbolaget

7 000

218 045

334 691

–

Avyttringar

–

-6 850

Nedskrivningar

– -204 195

Förvärv genom apport

Utgående balans

341 691

7 000

Bokfört värde i
Justerat eget kapital
				
moderbolaget		dotterföretag
Antal andelar/
Nom.värde
Kapital- och
aktier
KSEK
röstandel,%
20-12-31 19-12-31
20-12-31 19-12-31
5 050 000 5 050 TDKK

100,00

7 000

7 000

24 213

299 156

Rolling Optics International AB

10 900

1 070 TKR

100,00

334 691

–

217540

–

– Rolling Optics AB

61 819

618 TKR

100,00

–

–

–

–

– Rolling Optics Equipment AB

50 000

50 TKR

100,00

–

–

–

–

– Rolling Optics Innovation AB

50 000

50 TKR

100,00

–

–

–

–

Uppgifter om dotterbolagens organisationsnummer och säte
ICTA Danmark ApS

Organisationsnummer

Säte

Land

CVR nr 38530712

Köpenhamn

Danmark

Rolling Optics International AB

559158-2415

Solna

Sverige

– Rolling Optics AB

556667-3579

Solna

Sverige

– Rolling Optics Equipment AB

559160-0266

Solna

Sverige

– Rolling Optics Innovation AB

559160-0274

Solna

Sverige

NOT 32
KAPITALFÖRSÄKRINGAR
Moderbolaget
Belopp vid årets ingång

Inga väsentliga händelser efter balansdagen.

NOT 38
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Förslag till disposition beträffande bolagets förlust
Styrelsen föreslår att av till förfogande ståenden vinst om
360 215 658 kr balanseras i ny räkning.
Överkursfond

Moderbolaget har de övriga koncernens bolag som närstående,
se not 29. Transaktioner och avtal inom koncernen sker till
marknadsmässiga villkor. Moderbolaget fakturerar koncernens
bolag för utförda koncerntjänster. Dotterbolagen fakturerar för
utförda operativa tjänster.

Balanserat resultat
Årets resultat
SEK

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
För moderföretaget avser 0 (0) procent av årets inköp och 100
(100) procent av årets försäljning egna dotterföretag.

NOT 35
JUSTERINGAR FÖR POSTER
SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET, MM
201231

191231

14 753

12 424

Värdeförändring

1 001

–

Omklassificering

–

2 329

Belopp vid årets utgång

Närstående transaktioner, koncernen

Närstående relationer som
innebär ett bestämmande inflytande

Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i dotterföretag

ICTA Danmark ApS
(f.d. FFW holding ApS)

NOT 37
HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Under 2020 utförde tidigare styrelseledamoten Hans Andreassons bolag konsulttjänster till bolaget om totalt 550 000 kr.
Vad gäller styrelsens, VDs och övriga ledande befattningshavares löner och andra ersättningar, kostnader och
förpliktelser som avser pensioner och liknande förmåner, se
not 5. Samtliga transaktioner med närstående har skett på
marknadsmässiga villkor.

20-12-31 19-12-31

Ingående balans

NOT 36
TRANSAKTION MED NÄRSTÅENDE

15 754

Moderbolaget

14 753

20-12-31 19-12-31

Nedskrivning andelar i koncernföretag

–

Nedskrivning andelar i intressebolag

–

204 195
26

Nedskrivning fordran hos intressebolag

–

520

Realisationsförlust vid
försäljning av aktier i dotterbolag

–

3 907

NOT 33
ANDRA LÅNGSIKTIGA FORDRINGAR

Orealiserad valutakursförlust

–

368

Moderbolaget

Orealiserad valutakursvinst

110

-5 925

Summa

110

-86 043

Utdelning från dotterbolag,
ej kassaflödespåverkande

20-12-31 19-12-31

Reversfordran

2 226

2 377

Summa

2 226

2 377

– -289 134

NOT 34
AVSÄTTNING FÖR PENSIONER
Moderbolaget

20-12-31 19-12-31

Direktpensioner,
inklusive särskild löneskatt

19 576

18 549

Summa

19 576

18 549

50
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481 354 622
-117 323 848
-3 815 116
360 215 658

Årsredovisning 2020

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Rolling Optics Holding AB (publ), org.nr 556056-5151

Solna den 31 mars 2021

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN
UTTALANDEN

Johan Stern
Styrelseordförande

Erik Åfors
Styrelseledamot

Johan Bäcke
Styrelseledamot

Axel Lundvall
Verkställande direktör

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Rolling Optics Holding AB
(publ) för år 2020.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och
koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra information.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 31 december
2020 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.

I samband med vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa
den information som identifieras ovan och överväga
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

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.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vår revisionsberättelse har lämnats den 31 mars 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Lars Kylberg
Auktoriserad revisor

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 moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de 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 och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift.

Detta dokument innehåller även annan information
än årsredovisningen och koncernredovisningen och
återfinns på sidorna 1–29 och 53-57. Det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för
denna andra information.
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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 till att göra något
av detta.

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
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund
i årsredovisningen och koncernredovisningen.

REVISORNS ANSVAR
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Revisionsberättelse

REVISORNS ANSVAR

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.

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:

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.

• 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/
revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
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 och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer
på storleken av moderbolagets och koncernens
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Rolling Optics Holding AB (publ) för år 2020 samt
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uppsala den 31 mars 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Lars Kylberg
Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
bolagets och koncernens 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.

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 moderbolaget och koncernen 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.
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Årsstämma 2021
Med anledning av coronaviruset och i syfte att
minska smittspridning har styrelsen beslutat att
årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av
aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare endast ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt
genom att aktieägare poströster i den ordning som
föreskrivs nedan. Information om de beslut som fattas av årsstämman kommer att offentliggöras den
27 april 2021, så snart utfallet av poströstningen är
slutligt sammanställt.
Ett anförande av verkställande direktören Axel
Lundvall, där han kommenterar bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2020, kommer att
läggas ut på bolagets webbplats, www.rollingoptics.
com, tisdagen den 4 maj 2021.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom
poströstning ska
• dels vara upptagen som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB framställda aktieboken på
avstämningsdagen måndagen den 26 april 2021,
• dels senast måndagen den 3 maj 2021 anmäla sig
genom att avge sin poströst enligt anvisningar
under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier,
förutom att anmäla sig till stämman genom att avge
sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så
att aktieägaren blir upptagen i framställningen av
aktieboken per avstämningsdagen måndagen den
26 april 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig
(s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg
som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering
som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 28
april 2021 kommer att beaktas vid framställningen
av aktieboken.

Övrig information

POSTRÖSTNING

KONTAKTINFORMATION

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman
endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga
undantag för att underlätta genomförandet av
bolags- och föreningsstämmor. Ett särskilt formulär
ska användas för poströstningen. Formuläret finns
tillgängligt på bolagets webbplats, rollingoptics.
com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan
till årsstämman. Det ifyllda och undertecknade
formuläret måste vara bolaget tillhanda senast
måndagen den 3 maj 2021. Formuläret kan skickas
per e-post till carin.jakobson@rollingoptics.com eller
per post till Rolling Optics, ”Årsstämma 2021”, Solna
Strandväg 3, 17154 Solna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda
instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten
(dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare
anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. Om aktieägare är en juridisk person ska
registreringsbevis eller annan behörighetshandling
biläggas formuläret. Om aktieägare poströstar
genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets
webbplats, www.rollingoptics.com. För frågor om
poströstningen, eller för att få ett poströstningsformulär eller fullmaktsformulär skickat per post,
vänligen kontakta bolaget per e-post,
carin.jakobson@rollingoptics.com.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Övrig information

Axel Lundvall, VD
Mobil: +46 737 782 428
E-mail: axel.lundvall@rollingoptics.com
Rolling Optics Holding AB (publ)
Organisationsnummer 556056-5151
Solna Strandväg 3
171 54 Solna
Hemsida: www.rollingoptics.com

FINANSIELL KALENDER
Årsstämma

4 maj, 2021

Delårsrapport januari – mars 2021

4 maj, 2021

Delårsrapport januari – juni 2021

19 augusti, 2021

Delårsrapport januari – september 2021

4 november, 2021

Bokslutskommuniké januari – december 2021

4 februari, 2022

Definitioner
EGET KAPITAL PER STAMAKTIER
Totalt eget kapital minus del av eget kapital
hänförligt till preferensaktierna, delat med antalet
stamaktier vid periodens utgång.

NETTOKASSA
Kassa och likvidamedel minus räntebärande skulder.
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