HALVÅRSRAPPORT
januari-juni 2019

Andra kvartalet 2019 (samma period föregående år)
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 10,9 MSEK (1,8 MSEK)
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,5 MSEK (-2,4 MSEK)
Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -2,7 MSEK (-2,6 MSEK)
Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,22 SEK (-0,004 SEK)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,9 MSEK (-3,7 MSEK)

Första halvåret 2019 (samma period föregående år)
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 11,3 MSEK (2,4 MSEK)
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -4,9 MSEK (-6,2 MSEK)
Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -7,1 MSEK (-6,8 MSEK)
Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,56 SEK (-0,01 SEK)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,7 MSEK -10,7 (-7,4 MSEK)
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VD-ord
Till våra aktieägare
Först och främst vill jag meddela att jag är väldigt imponerad över ASTG och tacksam över förtroendet
att anställas som VD för ASTG. Jag skulle nu vilja dela med mig lite av min bakgrund och min analys av
ASTG och dotterbolaget AIMS AB samt om möjligheten till tillväxt på de marknader vi är verksamma.
Efter mer än 20 år i telecom, i ledande befattningar hos Philips, Nokia och Siemens samt 3 år som VD för
ett IT-serviceföretag, har jag tillbringat de senaste fyra åren inom satellitkommunikationsbranschen
(SatCom). Jag tycker att jag har med mig värdefulla ledarskapserfarenheter från en bra blandning av
världsledande aktörer, liksom högteknologiska mindre företag som ASTG, som behöver öka sin
marknadsandel samt produkt- och serviceportfölj. Nu tar jag med mig dessa erfarenheter in i ASTG med
målet att bygga ett större och mer livskraftigt företag.

Ledningens sammanfattning
Första halvåret 2019 är en vändpunkt för ASTG. Resultaten visar en bra ökning av intäkter, från 0,6 MSEK i
kvartal 1, till 10,9 MSEK i kvartal 2 och EBITDA har förbättrats enligt våra förväntningar. Orderstocken på
60 MSEK innebär att vi nu går in i en period av serieproduktion med fokus på att förbättra kostnads- och
bruttomarginalen för våra leveranser över de kommande kvartalen. Vi är netto kassaflöde positiva från
vår primära verksamhet under de kommande tre kvartalen och med orderstocken i hand kan vi samla in
det nödvändiga rörelsekapitalet för att genomföra och säkra leveransen. Vi räknar också med att
återbetala befintliga kortfristiga skulder på 7.5 MSEK och förskottsbetalning från kundar på 9,0 MSEK
under perioden.
Från ett marknadsperspektiv är min analys att, våra varumärken, C2Sat och AIMS vänder sig till växande
marknader av betydande storlek.
Efter de senaste C2Sat-leveranserna kan vi nu rikta in oss mot en större marknad och utveckla vår
verksamhet inom satellitkommunikation (SatCom). Vi gör det med målet att öka vår marknadsandel
genom försäljning av befintliga produkter samt med målet att öka vår potentiella marknad med hjälp av
en lämplig produkt- och partnerstrategi.
För att utveckla vårt dotterbolag AIMS AB fokuserar vi nu på försäljningen av AIMS ABs produkter
genom att att rekrytera en försäljningsansvarig för verksamheten.
När det gäller ASTG har vi både ett kortsiktigt fokus i att skapa kundnöjdhet, lönsamhet och kassaflöde,
men med tekniken till hands och trenderna på marknaderna finns det definitivt en långsiktig möjlighet att
skapa ett mervärde för våra aktieägare.

Första halvåret 2019 en vändpunkt
Första halvåret 2019 har varit en vändpunkt för ASTG. Vi har färdigställt vår maritima
satellitantennprodukt och skickat de första sju enheterna till vår kund i Israel. Vårt resultat för årets första
6 månader visar en betydande tillväxt från 0,6 MSEK till 10,9 MSEK jämfört med första kvartalet 2019.
EBITDA har förbättrats från -3,4 MSEK under första kvartalet till -1,6 MSEK under andra kvartalet. I slutet
av juni tog vi även emot ytterligare en beställning från vår kund i Israel vilket ökade vår orderstock till
mer än 60 MSEK. Orderstocken kommer att levereras över de kommande 8-10 månaderna och innebär
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att vi nu går in i en period av serieproduktion med fokus på att förbättra kostnads- och bruttomarginalen
för våra leveranser över de kommande kvartalen.

C2Sat-verksamheten
C2Sat uppnår en viktig milstolpe
Inte bara förbättrar denna leverans våra ekonomiska resultat, den utgör också en mycket viktig milstolpe
som bekräftar vår produkts funktionalitet och kvalitet. Det gläder mig att kunna säga att vi, efter många
års hårt arbete och med tålmodiga investerare och aktieägare, nu har en beprövad basprodukt som vi kan
marknadsföra med förtroende och vidareutveckla med nya kunder och partners.

Marknadstrender inom SatCom
SatCom (satellitkommunikation) är en växande industri med en förväntad genomsnittlig årlig tillväxt på
10% de kommande 5 åren (referens: BCC Research www.bccresearch.com och NSR (Northern Sky
Research) https://www.nsr.com/ ). SatCom-branschen har flera olika marknadssegment, allt från satelliter
som används i rymden, till telemetrilösningar med GPS och så kallade ”markterminaler”. Dessa delas
vidare in i två segment; Kommersiell användning och statlig / militär användning. Markterminaler för
statlig / militär användning kräver en högre nivå av kvalitet och "robusthet" för användning i påfrestande
miljöer och situationer, och detta är den marknad vi just nu riktar in oss på med vårt varumärke C2Sat.
Enligt NSR har den sammanlagda marknaden för alla typer av markterminaler för avancerad tillämpning
(statlig och militär) ett värde på mer än 1 miljard amerikanska dollar om året. Vi uppskattar att C2Sat för
närvarande, med vår nuvarande basprodukt, har tillgång till en sammanlagt marknad med ett värde av ca
30-80 miljoner USD om året, med möjlighet till tillväxt på en ännu större marknad med ytterligare
produktutveckling och partnerskap.
En annan viktig trend är utvecklingen av Low Orbit Satellites (LEO) som ett alternativ till de nuvarande
Geo Stationary Satellites (GEO). LEO erbjuder en högre datahastighet och lägre latens för sina
slutanvändare och -applikationer jämfört med GEO, och de är även betydligt billigare att producera och
sätta i omloppsbana. GEO kommer att fortsätta växa, men LEO anses vara en omvälvande utveckling i
SatCom-branschen och erbjuder därför en ny affärsmöjlighet med nya affärsmodeller.
ASTG:s maritima satellitantenner innehåller en del av den teknik som krävs av de nya systemen och
applikationerna som LEO använder sig av.

Utveckling av vår C2Sat-verksamhet
Idag har vi bara en kund och en bråkdel av marknaden för maritima satellitantennsystem. Även om vi har
ett långsiktigt mål att fånga en ny marknadsmöjlighet med lanseringen av de nya LEO-satelliterna,
kommer ASTG på kort sikt att fokusera på att öka våra marknadsandelar på den nuvarande marknaden
genom vidareutveckling av våra försäljningskanaler med DataPath och genom att skapa relationer och
kontrakt med större branschaktörer. Våra produkter och plattformar är också väl dokumenterade och
lämpar sig till teknisk outsourcing.
Jag rekommenderar att du som läser detta tar en titt på DataPaths webbplats för att se vad de skriver om
våra produkter: www.datapath.com

Därför kan C2Sat vinna nya marknadsandelar
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Den nuvarande marknaden domineras i stort sett av större branschaktörer med relativt höga
produktpriser. Vårt unika säljarargument är ett innovativt system på samma nivå eller bättre än dagens
konkurrenter, men till ett lägre och mycket mer attraktivt pris.

AIMS-verksamhet
Marknadstrender inom IMU
Jag kommer att göra en liknande analys när det gäller AIMS, vår andra affärsenhet, även känd som IMU
(Inertial Measurement Unit). Produkter av AIMS-typ har en sammanlagd marknad värd mer än 3,5
miljarder amerikanska dollar om året och med en genomsnittlig årlig tillväxt på 6% de kommande 5 åren.
(Ref: Yole Developpement). Detta är för så kallade ”mellanklass” IMU'er och kan ytterligare delas upp i
segment och adresserbara marknader för AIMS. Sammantaget innebär detta att vi har goda möjligheter
till ytterligare försäljning av IMU’er.
De marknader vi kan rikta oss till idag är i stort sett indelade i fyra huvudsakliga tillämpningsområden;
• Industri
• Försvar
• Kommersiell sjöfart
• Kommersiell luft- och rymdfart
Ett specifikt exempel är tillämpningen av AIMS IMU i vårt eget antennsystem. . Andra exempel är
jordbruk, UAV (obemannade luftfartyg) och riktad borrning för offshore-sektorn (olja).
Tekniken fortsätter framåt och vi måste ständigt uppgradera och förbättra våra produkter och lösningar,
vilket vi kommer att göra som en del av vårt marknads- och kundengagemang.

Försäljningsutveckling och ny försäljningsansvarig
På kort sikt kommer vi att se till att förbättra vår försäljningspipeline för AIMS med målsättningen att
representera en bredare kategori kunder. För detta ändamål har vi anställt en försäljningsansvarig på
heltid (han började den 15 augusti), som inledningsvis kommer att fokusera på de nordiska marknaderna.
I tidigare kvartalsrapporter har vi behandlat vår affärsmöjlighet hos ett större svenskt företag.. Denna
möjlighet är fortfarande aktuell i dag. Vi vet att vi står med på slutlistan (dvs. bland de slutliga
leverantörskandidaterna), men vi kan inte säga när kontraktet kommer att bli verklighet eller hur stor del
vi kommer att få. Det finns emellertid många fler möjligheter där ute och mitt fokus kommer att vara på
att arbeta med vårt produktutvecklingsteam och vår nya försäljningsansvarige för att skapa ännu fler
möjligheter i vår försäljningspipeline, så vi inte lägger alla ägg i samma korg.

Sammanfattning
ASTG konkurrerar på tillväxtmarknader och har en bra chans att fånga trender och därmed växa till ett
större företag. Jag hoppas att du har haft nytta av detta VD ord som samtidigt utgör en
verksamhetsrapport och marknadsöversikt. Att skapa kundnöjdhet och mervärde för våra aktieägare är
vårt viktigaste mål och ett verkligt mått på framgång. Jag är mycket glad över möjligheten att leda ASTG in
i nästa utvecklingsfas.
Med mina bästa hälsningar,
Carsten Drachmann, VD
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Kommentarer till kvartalet, 1 april – 30 juni 2019
Resultat och omsättning
Koncernens nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 10,9 MSEK (1,8 MSEK) och resultat efter
finansiella intäkter till -2,7 MSEK (-2,6 MSEK). Rörelsekostnader uppgick till -12,5 MSEK (-6,4 MSEK).
EBITDA för andra kvartalet uppgick till -1,5 MSEK (-2,4 MSEK). Av- och nedskrivningarna uppgick till -0,8
MSEK (-0,1 MSEK). Finansiella kostnader uppgår för kvartalet till -0,4 MSEK (-0,1 MSEK) och består av
räntor på reverslån.

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar under andra kvartalet uppgick till 0,0 MSEK (0,0 MSEK).
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 MSEK (2,1 MSEK).

Finansiell ställning
Likvida medel uppgick till 3,1 MSEK (7,0 MSEK) per den 30 juni. Eget kapital uppgick till 25,1
MSEK (21,6 MSEK). Räntebärande skulder uppgick vid samma tidpunkt till 7,5 MSEK (7,5 MSEK).

Kassaflöde och finansiering
Kassaflöde från den löpande verksamheten under andra kvartalet var – 5,9 MSEK (-3,7 MSEK). Kassaflödet
från investeringsverksamheten var -0,0 MSEK (-2,0 MSEK), kassaflödet från finanseringensverksamheten
var 7,6 MSEK (6,5 MSEK).

Kommentarer till perioden, 1 jan – 30 juni 2019
Resultat och omsättning
Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 11,3 MSEK (2,4 MSEK) och resultat efter finansiella
intäkter till -7,1 MSEK (-6,8 MSEK). Rörelsekostnader uppgick till -16,3 MSEK (-12,9 MSEK). EBITDA för
perioden uppgick till -4,9 MSEK (-6,2 MSEK). Av- och nedskrivningarna uppgick till -1,6 MSEK (-0,2 MSEK).
Finansiella kostnader uppgår för perioden till -0,6 MSEK (-0,4 MSEK) och består av räntor på reverslån.

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar under perioden uppgick till 0,0 MSEK (0,0 MSEK).
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 MSEK (2,8 MSEK).

Finansiell ställning
Likvida medel uppgick till 3,1 MSEK (7,0 MSEK) per den 30 juni. Eget kapital uppgick till 25,1 MSEK (21,6
MSEK). Räntebärande skulder uppgick vid samma tidpunkt till 7,5 MSEK (7,5 MSEK).

Kassaflöde och finansiering
Kassaflöde från den löpande verksamheten under perioden var – 10,7 MSEK (-7,4 MSEK). Kassaflödet från
investeringsverksamheten var -0,0 MSEK (-3,7 MSEK), kassaflödet från finanseringensverksamheten var
12,4 MSEK (15,3 MSEK).

Finansiering av verksamheten
För att säkerställa finansiering av bolag och trygga rörelsekapital för verksamheten har styrelsen
genomfört en nyemission vilken tillförde bolaget 13,6 MSEK i likvida medel.
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Styrelsen har också utnyttjat möjligheten att omvandla ett reverslån om 2 MSEK i en kvittningsemission.
Styrelsen fattade emissionsbeslutet den 13 juni 2019.
Kassaflödet från primärverksamheten förväntas bli netto positivt under de kommande tre kvartalen, men
kommer att kräva ytterligare rörelsekapital under kvartal 3 och kvartal 4. Med orderstocken i hand
förväntas nödvändiga krediter vara på plats under september.
I kassaflödesprognosen ingår återbetalning av kortfristiga lånskuldar på 7,5 MSEK, samt återbetalning av
förskottsbetalning från kundar på 9,0 MSEK.

Väsentliga händelser under perioden
•
•

2019-02-08: ASTG och DataPath fördjupar det globala försäljningssamarbetet.
2019-02-11: ASTG beslutar att genomföra en kvittningsemission genom utbyte av skuldebrev.
Detta då beslutet från december 2018 om konvertering av konvertibler upphävts.
2019-02-27: ASTG:s IMU har passerat kritiska tester i samband med volymupphandlingen.

•

2019-03-11: ASTG har tagit upp ett lån om 5 mkr på kapitalmarknaden

•
•

•

•
•
•

2019-03-26: ASTG genomför företrädesemission om cirka 13,6 Mkr
2019-03-26: ASTG träffar överenskommelse om förlängning av reverslån
2019-04-10: ASTG träffar överenskommelse om förlängning av del av reverslån
2019-04-11: ASTG ingår letter of intent om ca 2,1 MUSD för ytterligare antennsystem
2019-04-24: ASTG offentliggör utfallet av nyemissionen som tecknas till 122,05 %
2019-05-14: ASTG erhåller beställning av demosystem av samarbetspartnern Datapath Inc.
2019-05-14: ASTG offentliggör att Ulf Sundqvist utsetts till tf VD i ASTG AB (publ)
2019-06-13: ASTG beslutar om kvittningsemission avseende skuld till R. Östman Invest AB samt
lämnar uppgift om övergång från BTB till b-aktier i anledning av slutförd nyemission.
2019-06-14: ASTG offentliggör att Carsten Drachmann utsetts till ny VD i ASTG AB (publ)
2019-06-20: ASTG meddelar att, i och med slutförande av bolagets nyemission har BTB i bolaget
omvandlats till b-aktier i bolaget.
2019-06-28: ASTG erhåller tilläggsbeställning från den israeliska kunden om ca 2,1 MUSD.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•

2019-07-17: ASTG meddelar tidsplanen för sammanläggning av Bolagets aktier 100:1 i enlighet
med beslut från bolagsstämman den 14 maj 2019

ASTG AB HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2019
6

Resultaträkning i sammandrag MSEK
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
EBITDA
Av- och nedskrivning
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Totalresultat för perioden

Balansräkning i sammandrag MSEK

Apr-Jun 19

-

10,9
0,1
11,0
12,5
1,5
0,8
2,3
0,4
2,7
2,7

30 Juni -19

Apr-Jun 18

-

1,8
2,2
4,0
6,4
2,4
0,1
2,5
0,1
2,6
2,6

30 Juni -18

Jan-Jun 19

-

11,3
0,1
11,4
16,3
4,9
1,6
6,5
0,6
7,1
7,1

Jan-Jun 18

-

2,4
4,3
6,7
12,9
6,2
0,2
6,4
0,4
6,8
6,8

Jan-Dec 18

-

6,8
7,0
13,8
24,8
11,0
1,1
12,1
1,5
13,6
13,6

31 Dec -18

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Lager och kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Likvida medel
Totala tillgångar

27,1
0,6
8,8
6,1
3,1
45,7

27,5
4,4
1,4
7,0
40,3

28,7
0,6
6,6
4,1
1,4
41,4

25,1
-

21,6
0,4

7,5
9,0
1,7
2,4
45,7

14,0

14,8
12,5
9,4
3,2
1,5
41,4

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga låneskulder
Kortfristiga låneskulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Totalt EK och skulder

Kassaflöde i sammandrag MSEK
Från den löpande verksamheten

Apr-Jun 19
-

2,3
2,0
40,3

Apr-Jun 18

Jan-Jun 19

Jan-Jun 18

Jan-Dec 18

5,9

-

3,7

Från investeringsverksamheten

-

-

2,0

-

Från finansieringsverksamheten

7,6

6,5

12,4

15,3

13,8

Förändring likvida medel

1,7

0,8

1,7

4,2

- 1,4

Ingående likvida medel
Utgående likvida medel

1,4
3,1

6,2
7,0

1,4
3,1

2,8
7,0

2,8
1,4
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- 10,7

- 7,4

-

8,4

- 3,7

-

6,8

Förändring eget kapital MSEK
Ingående balans
Nyemission
Periodens resultat
Utgående eget kapital

Jan-Jun 19

Jan-Jun 18

14,8
17,4
- 7,1
25,1

Jan-Dec 18

5,1
23,3
- 6,8
21,6

5,1
23,3
- 13,6
14,8

Soliditet uppgick till 54,9 % vid periodens slut (65,6 %).
Eget kapital per aktie (efter sammanslagningen 100:1) uppgick till 1,95 SEK vid periodens slut (0,033 SEK).

Aktieinformation
Antalet aktier i ASTG uppgick vid ingången av 2019 till 730 269 802 st och vid periodens slut till
12 807110 st.
Under perioden emitterades 467 941 252 st aktier samt att en sammanslagning av aktien 100:1
genomfördes.
Genomsnittligt antal aktier under perioden uppgår till 371 538 456.

Aktiens prisutveckling under perioden
Vid ingången av 2019 var aktiekursen 0,05 SEK (0,07 SEK) och vid periodens slut 0,055 SEK (0,047 SEK).

Transaktioner med närstående
Under perioden har resultatet belastats med arvode för utfört arbete om 64 KSEK till styrelseledamot Lars
Jehrlanders bolag LGJ Consulting AB.
Samt att resultatet belastats med advokat- och VD arvode om 171 KSEK till styrelseledamoten, David
Svenns bolag Advokat Svenn AB.
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Nästa rapporttillfälle
Rapporten för andra kvartalet 2019 publiceras torsdagen den 28 november 2019.

Redovisningsprinciper
Halvårsrapporten är upprättad enligt årsredovisningslagens 9 kap. samt BFNAR 2012:1, de så kallade K3reglerna.
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Definitioner
EBITDA, Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization: Rörelse-resultat före finansiella
intäkter/kostnader, skatter samt av- och nedskrivningar.
Eget kapital per aktie, Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal
utestående aktier, före utspädning, vid periodens slut.
Genomsnittligt antal aktier, Moderbolagets vägda genomsnittliga antal utestående aktier vid periodens
slut.
Totalresultat för perioden, Resultat efter finansiella intäkter/kostnader och ev. skatt.
Vinst per aktie, Rörelseresultatet efter avskrivningar och finansiella poster dividerat med antalet
utestående aktier.
Rörelseresultat, Rörelseresultat före finansiella intäkter/kostnader och skatter.
Soliditet, Eget kapital dividerat med totala tillgångar.

ASTG AB (Publ.)
Vågögatan 6
164 40 Kista, Sweden
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