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Årsstämma
Årsstämma äger rum onsdagen den 29 mars 2017 kl. 14.00 på Alga Styrinvest ABs kontor på
Engelbrektsplan 2 i Stockholm.
Anmälan och deltagande
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB
(Euroclear) förda aktieboken per torsdagen den 23 mars 2017, och dels anmäla sitt deltagande senast
klockan 12:00 fredagen den 24 mars 2017 under adress Lucent Oil AB c/o Alga Styrinvest AB,
årsstämma, Engelbrektsplan 2, 114 51 Stockholm eller per e-post till info@lucentoil.com.
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt
eventuellt medföljande biträde. Ombud samt företräden för juridiska personer ombedes att inge
behörighetshandlingar för årsstämman.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare
måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear i
eget namn. Sådan inregistrering måste vara verkställd torsdagen den 23 mars 2017, vilket innebär att
aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Utdelning
Styrelsen förslår att till förfogande stående vinstmedel om 15 931 278 kronor disponeras så att utdelning
sker till aktieägare med 5,55 kronor per aktie motsvarande 15 456 761 kronor och resterande 474 517
kronor överföres i ny räkning.
Styrelsen föreslår att avstämningsdag för utdelning är fredagen den 31 mars 2017. Utbetalning av
bolagets utdelning beräknas ske onsdagen den 5 april 2017.

Tidpunkter för ekonomisk information
Lucent Oil AB avser att lämna följande ekonomiska information för verksamhetsåret 2017:
• Kvartalsredogörelse första kvartalet

15 april 2017

Lucent Oil AB:s ekonomiska information finns tillgänglig på www.lucentoil.com.
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Året i sammandrag
Lucent Oil AB
•
•
•
•
•

Nettoomsättning uppgick till 1 993 (2 639) TSEK
Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till -961 (213) TSEK
Kassaflöde uppgick till 16 887 (-1 011) TSEK
Resultat efter skatt uppgick till 9 595 (258) TSEK
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 17 998 (1 095) TSEK
Väsentliga händelser

•

•

•

•
•

13 246 040 st av bolagets utestående teckningsoptioner av serie 1 och 2 har under året utnyttjats till
teckning av 662 302 st nya aktier. Antalet aktier uppgår därefter till 2 785 002 stycken. Lucent har genom
nyemissionen tillförts 2 941 TSEK i eget kapital.
Lucent Oil har under året avyttrat bolagets verksamhet inklusive dotterbolagen Lucent Oil Holding AB
och OY Phoenix Collector Ltd till GVI Ltd, UAE (GVI) för en total köpeskilling om 16,1 MSEK. GVI
har tillträtt verksamheten den 5 december 2016 och erlagt slutgiltig köpeskilling den 6 februari 2017.
Vid extra bolagsstämma den 1 december 2016 beslutades bl a om nedsättning av bolagets aktiekapital
med 835 TSEK genom återbetalning till aktieägarna med 30 öre per aktie. Återbetalningen beräknas ske
under mars månad 2017.
Johan von Kantzow har tillträtt som verkställande direktör den 5 december 2016.
Lucent har den 28 november 2016 tecknat ett avtal om förvärv av 79,4 % av samtliga aktier i QuiaPEG
Pharmaceuticals AB (QuiaPEG) med avsikt att förvärva 100 % av aktierna i QuiaPEG.
Affären genomförs i två steg:
Steg 1
Lucent har under 2016 deltagit i en nyemission av nya aktier i QuiaPEG med 2,5 MSEK av totalt 5,0
MSEK. Övriga nya aktier i QuiaPEG har tecknats bl a av befintliga aktieägare i QuiaPEG. Emissionen
har genomförts till en värdering av QuiaPEG om 30,0 MSEK vilket medför att Lucents andel i steg 1
uppgår till 7,1 % av kapital och röster i QuiaPEG.
Steg 2
Under mars månad 2017 är avsikten att förvärva resterande 92,9 % av aktierna i QuiaPEG genom
emission av högst 18 234 232 nya aktier i Lucent till ett totalt värde om högst 32,5 miljoner kronor.
Aktieägare i QuiaPEG med ett innehav om 79,4 % av aktierna i QuiaPEG har den 29 november 2016
accepterat och förbundit sig att deltaga i apportemission. Aktieägare i Lucent med ett direkt och indirekt
innehav motsvarande 36,7 % har förbundit sig att rösta för att erforderliga beslut kommer att fattas på
ordinarie bolagsstämma den 29 mars 2017.
Efter genomförandet av steg 1 och 2 ovan, under förutsättning att Lucent förvärvar samtliga aktier i
QuiaPEG, kommer nuvarande aktieägare i Lucent äga 13,25% av kapital och röster i Lucent, vilket
betyder att utspädningen uppgår till 86,75%
QuiaPEG:s verksamhet kommer under förutsättning av bolagsstämmans godkännande att tillföras Lucent
efter genomförd apportemission i mars 2017.

Lucent Oil AB
Org.nr 556658-0196

5 (27)

Nyckeltal
TSEK*
Nettoomsättning
Rörelsens resultat före avskrivningar
Rörelsens resultat
Resultat efter skatt
Kassaflöde
Genomsnittligt antal aktier för perioden
Utestående antal aktier vid periodens utgång
Resultat per aktie, kr
Soliditet %
Likvida medel
Utdelning per aktie, kr
Antal anställda vid perioden utgång

Helår
2016
1 993

Helår
2015
2 639

Helår
2014
2 700

-961
-961
9 595
16 887
2 451 851
2 785 002
3,91
83,5
17 998
5,55
1

213
213
258
-1 011
2 118 700
2 118 700
0,12
91,7
1 095
0,60
1

-1 145
-1 150
-1 486
1 323
2 118 700
2 118 700
-0,70
79,1
2 106
0
1

* På grund av byte av redovisningsprincip 2014 till BFNAR 2012:1 (K3) så redovisas enbart 2015
och 2014 som jämförelseår.
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Verkställande direktören har ordet
Bolaget har under helåret 2016 minskat sin omsättning med 25 % till 1 993 (2 639) TSEK vilket framförallt
beror på lägre marknadspriser på försäljning av renad olja. Bolagets resultat före avskrivningar uppgick till 961 (213) TSEK. Resultat efter skatt uppgick till 9 595 (258) TSEK. Resultat efter skatt har påverkats av
vinst vid försäljning av bolagets verksamhet inklusive dotterbolagen Lucent Oil Holding AB och OY
Phoenix Collector Ltd till GVI Ltd, UAE med 10 169 TSEK.
Styrelsen har under året fokuserat på att avyttra bolagets verksamhet inkl. dotterbolagen till en lämplig
köpare. I slutet av oktober 2016 tecknande bolaget ett avtal med GVI Ltd, UAE om försäljning av
verksamheten och dotterbolagen. GVI har tillträtt verksamheten och dotterbolagen i början av december
2016 och erlagt köpeskillingen som uppgick till 16,1 MSEK. Styrelsen är övertygad om att GVI har
kunskapen och styrkan att utveckla verksamheten och dotterbolagen vidare.
Parallellt med försäljningen har styrelsen arbetat med att hitta en ny intressant verksamhet för bolaget. I
slutet av november 2016 tecknade bolaget ett avtal avseende förvärv av 79,4 % av aktierna i QuiaPEG
Pharmaceuticals AB genom apportemission av nya aktier i bolaget. Avsikten är att förvärva 100 % av
aktierna i QuiaPEG. Beslut kommer att fattas på ordinarie bolagsstämma den 29 mars 2017. Efter genomförd
apportemission kommer bolagets aktieägare att få en ägarandel om minst 13,25 %.
Styrelsen i QuiaPEG arbetar med noteringsprocessen gentemot Aktietorget och det är styrelsens ambition att
bolagets aktier åter ska noteras på Aktietorget ordinarie lista under våren 2017.
En extra bolagsstämma i december 2016 har beslutat att bolaget ska sätta ner aktiekapitalet genom
återbetalning till aktieägarna med 30 öre per aktie. Återbetalning beräknas efter bolagsverkets godkännande
ske i mars 2017.
Försäljningen av bolagets verksamhet inkl. dotterbolagen innebär även att styrelsen inför ordinarie
bolagsstämma den 29 mars 2017 föreslår att bolaget ska dela ut 5,55 kronor per aktie till sina aktieägare.
Utdelningen till aktieägarna i bolaget kommer att ske före förvärvet av QuiaPEG.
Förvärvet av QuiaPEG kommer innebära att bolagets aktieägare blir aktieägare i ett bolag med en intressant
verksamhet inom läkemedelsutveckling. QuiaPEG arbetar med att utveckla och kommersialisera en patenterad
teknologiplattform för förbättring av ett läkemedels egenskaper. Metoden kallas för PEGylering
(PolyEthyleneGlycol) och innebär kortfattat att ett protein, peptid eller en lågmolekylär substans modifieras
genom sammanlänkning av en PEG för att primärt förlänga ett läkemedels effekt genom att minska
nedbrytning, reducera utsöndringshastigheten via njurarna samt reducera bildandet av antikroppar mot
proteinet.
Med en grund i den patenterade plattformen, som innebär nästa generation av sammanlänkning av PEGar med
värdefulla läkemedelsmolekyler, har QuiaPEG målsättningen att initialt bygga upp en pipeline av
läkemedelsprojekt som kommer att utlicensieras i ett relativt tidigt skede innan de finansiella och
utvecklingsmässiga riskerna ökar. Vidare har bolaget ambitionen att kortsiktigt generera intäkter genom
utlicensiering av den patenterade plattformen inom vissa specifika indikationsområden.
QuiaPEG gör bedömningen att riskerna i läkemedelsprojekten kan minimeras genom att använda
a) den egna patenterade plattformen som bygger på väl beprövad kemi samt
b) kliniskt validerade eller godkända läkemedel.
Vi ser med spänning fram emot att följa utvecklingen av bolagets nya verksamhet.

Stockholm den 27 februari 2017
Johan von Kantzow
Verkställande direktör
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Lucent Oil AB, med säte i Kungens Kurva, får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2016.
Information om verksamheten
Bolaget har under året varit verksam inom områdena oljeregenerering, oljeupparbetning samt
oljeåtervinning. Bolaget hart erbjudit avancerade processlösningar samt funktionskemikalier inom dessa
områden. Under året har bolagets verksamhet och samtliga dotterbolag avyttrats vilket medför att det inte
föreligger något koncernförhållande och därmed har inte någon koncernredovisning upprättats.
Bolaget har i anslutning till avyttring av dotterbolag och rörelse ändrat verksamhetsbeskrivning i
bolagsordningen. Bolaget ska härefter bedriva utvecklings- och försäljningsverksamhet inom det
kemtekniska och biomedicinska området, förvärva fast och lös egendom samt idka därmed förenlig
verksamhet.
Per bokslutsdagen 2016-12-31 har som framgår av efterföljande balansräkning bolaget endast verksamhet
i form av aktier i den pågående förvärvsprocessen av QuiPEG samt en kassa avsedd att till större delen
delas ut till aktieägarna vid kommande årsstämma.
Bolagets nettoomsättning 2016 uppgår till 1 993 (2 639) tkr och resultat efter skatt till 9 595
(258) tkr. Bolagets likvida medel uppgår till 17 998 (1 095) tkr.

Flerårsöversikt

TSEK*
Nettoomsättning
Rörelsens resultat före avskrivningar
Rörelsens resultat
Resultat efter skatt
Kassaflöde
Genomsnittligt antal aktier för perioden
Utestående antal aktier vid periodens utgång
Resultat per aktie, kr
Soliditet %
Likvida medel
Utdelning per aktie, kr
Antal anställda vid perioden utgång

Helår
2016
1 993

Helår
2015
2 639

Helår
2014
2 700

-961
-961
9 595
16 887
2 451 851
2 785 002
3,91
83,5
17 998
5,55
1

213
213
258
-1 011
2 118 700
2 118 700
0,12
91,7
1 095
0,60
1

-1 145
-1 150
-1 486
1 323
2 118 700
2 118 700
-0,70
79,1
2 106
0
1

* På grund av byte av redovisningsprincip 2014 till BFNAR 2012:1 (K3) så redovisas enbart 2015
och 2014 som jämförelseår.
För definitioner av nyckeltal, se redovisnings- och värderingsprinciper.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
•

•

•

•
•

13 246 040 st av bolagets utestående teckningsoptioner av serie 1 och 2 har under året utnyttjats till
teckning av 662 302 st nya aktier. Antalet aktier uppgår därefter till 2 785 002 stycken. Lucent har genom
nyemissionen tillförts 2 941 TSEK i eget kapital.
Lucent Oil har under året avyttrat bolagets verksamhet inklusive dotterbolagen Lucent Oil Holding AB
och OY Phoenix Collector Ltd till GVI Ltd, UAE(GVI) för en total köpeskilling om 16,1 MSEK. GVI har
tillträtt verksamheten den 5 december 2016 och erlagt slutgiltig köpeskilling den 6 februari 2017.
Vid extra bolagsstämma den 1 december 2016 beslutades bl a om nedsättning av bolagets aktiekapital
med 835 TSEK genom återbetalning till aktieägarna med 30 öre per aktie. Återbetalningen beräknas ske
under mars månad 2017.
Johan von Kantzow har tillträtt som verkställande direktör den 5 december 2016.
Lucent har den 28 november 2016 tecknat ett avtal om förvärv av 79,4 % av samtliga aktier i QuiaPEG
Pharmaceuticals AB (QuiaPEG) med avsikt att förvärva 100 % av aktierna i QuiaPEG.
Affären genomförs i två steg:
Steg 1
Lucent har under 2016 deltagit i en nyemission av nya aktier i QuiaPEG med 2,5 MSEK av totalt 5,0
MSEK. Övriga nya aktier i QuiaPEG har tecknats bl a av befintliga aktieägare i QuiaPEG. Emissionen
har genomförts till en värdering av QuiaPEG om 30,0 MSEK vilket medför att Lucents andel i steg 1
uppgår till 7,1 % av kapital och röster i QuiaPEG.
Steg 2
Under mars månad 2017 är avsikten att förvärva resterande 92,9 % av aktierna i QuiaPEG genom
emission av högst 18 234 232 nya aktier i Lucent till ett totalt värde om högst 32,5 miljoner kronor.
Aktieägare i QuiaPEG med ett innehav om 79,4 % av aktierna i QuiaPEG har den 29 november 2016
accepterat och förbundit sig att deltaga i apportemissionen. Aktieägare i Lucent med ett direkt och
indirekt innehav motsvarande 36,7 % har förbundit sig att rösta för att erforderliga beslut kommer att
fattas ordinarie bolagsstämma den 29 mars 2017.
Efter genomförandet av steg 1 och 2 ovan, under förutsättning att Lucent förvärvar samtliga aktier i
QuiaPEG, kommer nuvarande aktieägare i Lucent äga 13,25% av kapital och röster i Lucent, vilket
betyder att utspädningen uppgår till 86,75%.
QuiaPEG:s verksamhet kommer under förutsättning av bolagsstämmans godkännande att tillföras Lucent
efter genomförd apportemission i mars 2017.
Framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets framtida utveckling är avhängig av hur verksamheten i det pågående förvärvet av QuiaPEG
utvecklas. Det ska noteras att QuiaPEG är ett utvecklingsbolag som i dagsläget saknar intäkter.
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Aktien och ägarförhållanden
Antalet aktieägare i Lucent Oil uppgick per den 30 december 2016 till 542 (552). De tio
största ägarna samt insynspersoner kontrollerade 72,32 (68,2) % av bolagets aktier.

Aktieägare inklusive

Antal aktier

kapitalförsäkringar

Andel

Förändring

(%)

sedan
2016-01-01
+134 209
+88 930
+28 742
+56 135
+49 821
+48 635
+60 219
+40 000
+79 486
+6 059
+23 015
+615 251

Lars Linzander
Alga Styrinvest AB
Arne Björhn
Jarl von Kantzow, dödsbo
Johan von Kantzow
Göran Källebo
Ali Alaei
Jouni Tukiainen
Johannes Bertorp
Timo Olavi Nummela
Per-Ove Melinder
Delsumma
Övriga

363 000
312 541
234 731
242 010
200 794
192 006
150 914
140 000
79 486
54 145
44 529
2 014 156
770 846

13,03
11,22
8,43
8,69
7,21
6,89
5,42
5,03
2,85
1,94
1,60
72,32
27,68

Totalt

2 785 002

100,0
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Aktiekapitalets utveckling
Aktiekapitalet i Lucent Oil AB uppgick per den 31 december 2016 till 2 506 501 kronor efter en
nedsättning av aktiekapitalet om 835 501 kronor genom återbetalning till aktieägarna om 30 öre per aktie
vilket efter bolagsverkets godkännande beräknas utbetalas i mars 2017. Antal aktier uppgår till 2 785 002
aktier med ett kvotvärde om 0,90 (1:20) kronor per aktie. Alla aktier har lika rösträtt och lika rätt till del i
bolagets vinst och tillgångar.
År
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2006
2008
2011
2013
2016
2016

Händelse

Förändring av
antalet aktier
Bolagsbildning
1 000
Split
4 999 000
Nyemission
3 459 164
Nyemission
1 046 000
Fondemission
0
Nyemission
949 000
Kvittningsemission
2 000 000
Nyemission
24 908 328
Nyemission
5 011 300
Sammanläggning 1:20 -40 255 102
Inlösen teckningsoptioner
10
Inlösen teckningsoptioner 666 302
Nedsättning aktiekapital
-

Förändring av
aktiekapital
100 000
0
69 183
20 920
380 207
56 940
120 000
1 494 500
300 678
0
12
799 562
-835 501

Totalt
antal aktier
1 000
5 000 000
8 459 164
9 505 164
9 505 164
10 454 164
12 454 164
37 362 492
42 373 792
2 118 690
2 118 700
2 785 002
2 785 002

Totalt
aktiekapital
100 000
100 000
169 183
190 103
570 310
627 250
747 250
2 241 750
2 542 428
2 542 428
2 542 440
3 342 002
2 506 501

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande balanserade resultat, kronor:
Överkursfond
Balanserad vinst
Årets resultat
Totalt

2 904 546
3 431 331
9 595 401
15 931 278

Styrelsen förslår att till förfogande stående vinstmedel om 15 931 278 kronor disponeras så att utdelning
sker till aktieägare med 5,55 kronor per aktie motsvarande 15 456 761 kronor och resterande 474 517
kronor överföres i ny räkning.
Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
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Resultaträkning

Not

2016

2015

1 993
0
1 993

2 639
156
2 795

-415
-1 741
-749
-49
-2 954
-961

-494
-1 215
-839
-34
-2 582
213

10 169
387
0
10 556
9 595

0
228
-183
45
258

Resultat före skatt

9 595

258

Årets resultat

9 595

258

Tkr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader

1

2
3, 4

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

5
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Balansräkning
Tkr

2016-12-31

2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

6

0

0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

7
8
9

0
0
2 498

2 433
4 385
0

2 498

6 817

328
0
15
1 195
57
1 594

179
490
14
170
52
905

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

17 998
19 592

1 095
2 000

SUMMA TILLGÅNGAR

22 090

8 818

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10
11
12
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Tkr

Not

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

13, 14

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15

2016-12-31

2015-12-31

2 507
3
2 510

2 542
3 003
5 546

2 905
3 431
9 595
15 931
18 441

763
1 514
258
2 535
8 080

131
0
3 349
169
3 649

54
406
29
248
737

22 090

8 818
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Rapport över förändring av eget kapital

Aktie- Reserv- Överkurs-f
kapital
fond
ond

Ingående eget kapital 2015-01-01

2 542

3 003

763

Disposition av föregående års resultat
Årets resultat

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa
eget kapital

3 000

-1 486

7 822

-1 486

1 486
258

0
258

Utgående eget kapital 2015-12-31

2 542

3 003

763

1 514

258

8 080

Ingående eget kapital 2016-01-01

2 542

3 003

763

1 514

258

8 080

258
-1 340
3 000

-258

Nyemission
Disposition av föregående års resultat
Utdelning
Minskning av reservfond
Minskning av aktiekapital
Årets resultat
Utgående eget kapital 2016-12-31

800

2 141

-3 000

9 595

2 941
0
- 1 340
0
-835
9 595

9 595

18 441

-835

2 507

3

2 905

3 431
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Kassaflödesanalys
Tkr

2016

2015

9 595
-10 048

258
34

-453

292

114
-775
77
2 835
1 798

-63
-129
-361
-961
-1 222

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Förändring av långfristiga fordringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0
0
-2 498
16 084
738
14 324

-184
150
0
0
245
211

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 941
-836
-1 340
765

0
0
0
0

Årets kassaflöde

16 887

-1 011

Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

1 095
16
17 998

2 106
0
1 095

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
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Noter inklusive redovisningsprinciper
Redovisnings- och värderingsprinciper
Upplysningar om bolaget och årsredovisningen
Redovisningen för Lucent Oil AB för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2016 har godkänts av
styrelsen för publicering den 27 februari 2017 och kommer att föreläggas årsstämman den 29 mars 2017
för fastställande. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag, org. nr 556658-0196, med säte i Kungens
Kurva, Stockholms län, Sverige. För beskrivning av verksamheten, se förvaltningsberättelsen.
Överensstämmelse med normgivning och lag
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning(K3).
Omräkning av utländska verksamheter
En utländsk verksamhet är en verksamhet som bedrivs i en ekonomisk miljö som har en annan valuta (den
funktionella valutan) än koncernen rapportvaluta, som är SEK. Tillgångar, inkl goodwill och andra
övervärden, och skulder i sådana verksamheter omräknas till balansdagens kurs.
Omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta värderas till den kurs som gäller på transaktionsdagen. På balansdagen
omräknas fordringar och skulder som är uttryckta i utländska valutor till den kurs som gäller då. Alla
kursdifferenser påförs resultaträkningen med undantag för kursdifferenser på lån i utländsk valuta som
tagits för att skydda nettoinvesteringar i utländska verksamheter. Kursdifferenser på sådana lån redovisas
direkt mot eget kapital.
Intäktsredovisning
Intäkterna värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Vid försäljning
av varor redovisas intäkten när:
a) Väsentliga risker och förmåner förknippat med varan överförts till köparen.
b) Engagemanget och kontrollen av över de sålda varorna har släppts.
c) Intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
d) Det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna förknippat med transaktionen kommer att tillfalla
företaget.
e) De utgifter som uppkommit eller förväntas uppkomma tillföljd av transaktionen kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt.
Vid utförande av tjänsteuppdrag redovisas intäkten när tjänsten är utförd. Moderbolaget vinstavräknar, i
enlighet med alternativregeln i BFNAR 2003:3, utförda tjänsteuppdrag med fast pris när arbetet är
avslutat. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag värderas i balansräkningen till direkt nedlagda utgifter
med tillägg för andelen för indirekta utgifter samt för fakturerade dellikvider. Nettovärdet redovisas i
posten Pågående arbeten för annans räkning.
Ersättningar till anställda inklusive pensioner
När en anställd har utfört tjänster åt företaget under redovisningsperioden redovisar bolaget det
odiskonterade beloppet avseende kortfristiga ersättningar till anställda som företaget förväntas betalas om
utbyte mot dessa tjänster som:
Premiebetalning för pensionsutfästelser sker enligt pensionsplan. Lucent Oil AB har uteslutande
avgiftsbestämda pensionsplaner. Detta innebär att bolaget betalar fastställda avgifter till en separat
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juridisk enhet och inte har någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter om
enheten inte har medel att betala alla ersättningar för anställdas tjänstgöring under innevarande period och
tidigare perioder.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar, inventarier och verktyg, redovisas till anskaffningsvärden med avdrag
för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Nedskrivningar
Vid varje bokslutstillfälle bedöms om det föreligger någon indikation för nedskrivning av de redovisade
värdena för koncernens tillgångar. Om det finns indikationer beräknas en tillgångs återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Vid
fastställande av nyttjandevärde nuvärdesberäknas de uppskattade framtida betalningar som tillgången
väntas ge upphov till under nyttjandeperioden. Vid nuvärdesberäkningen används en kalkylränta före
skatt som speglar den aktuella marknadsräntan och den risk som är hänförlig till tillgången. Om
återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet görs en nedskrivning av tillgången till
återvinningsvärdet. Nedskrivningar redovisas i resultaträkningen.
Avskrivningar
Avskrivningarna sker linjärt och baseras på tillgångens anskaffningsvärde och den beräknade
nyttjandeperioden. Tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs efter avdrag för dess restvärde.
Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperiod omprövas minst i slutet av varje räkenskapsår.
Rörelsefordringar och skulder
Kundfordringar och övriga fordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag för
osäkra kundfordringar vilka bedöms individuellt. Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför värdet
redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i rörelsens
kostnader. Rörelseskulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskulder har kort
förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp.
Skatter
Redovisning i resultaträkningen görs av all skatt som beräknas belöpa på redovisat resultat. Dessa skatter
har beräknats enligt gällande skatteregler och redovisas i posten Skatt på årets resultat. Uppskjutna
skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det
är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skattebetalningar i framtiden.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalyser upprättas enligt indirekt metod, vilken innebär att resultat efter finansiella poster
justeras för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar under perioden samt för eventuella
intäkter och kostnader som hänförs till investeringsverksamhetens kassaflöden. Likvida medel utgörs av
kassa och banktillgodohavanden.
Klassificering
Tillgångar och skulder fördelas på kort- respektive långfristiga. Långfristiga fordringar och skulder består
i allt väsentligt av belopp som förväntas förfalla till betalning efter ett år räknat från balansdagen.
Kortfristiga fordringar och skulder förfaller till betalning inom ett år räknat från balansdagen.

Lucent Oil AB
Org.nr 556658-0196

18 (27)

Väsentliga uppskattningar och bedömningar
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.
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästa räkenskapsår.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
De intäkter bolaget erhållit för sålda varor och tjänster i huvudverksamheten under räkenskapsåret
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen
Justerat eget kapital
Eget kapital inklusive eget-kapital andel av obeskattade reserver
Resultat per aktie
Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under året
Noter till resultat och balansräkningar
Not 1 Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättningen per intäktsslag
Specialkemi
Övriga intäkter
Royalty

2016

2015

797
119
1 077
1 993

997
161
1 480
2 639

Not 2 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
2016
2015
Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

90
49
139

90
22
112

Lucent Oil AB
Org.nr 556658-0196

19 (27)

Not 3 Anställda och personalkostnader
2016

2015

526
526

571
571

34
174
208

34
212
246

734

817

100 %

100 %

2016

2015

1
0

1
0

2016
10 169
10 169

2015
0
0

2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

306
-306
0

306

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-306
306
0

-306

0

0

2016-12-31

2015-12-31

2 433
-2 433
0

2 433

0

2 433

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
Könsfördelning bl and ledande befattningshavare
Andel män i styrelsen
Not 4 Medelantalet anställda
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Not 5 Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat vid avyttringar av dotterbolag

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

Utgående redovisat värde

306

-306

Not 7 Andelar i koncernföretag
Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

2 433
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Not 8 Fordringar hos koncernföretag

Ingående anskaffningsvärden
Avgående fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2016-12-31

2015-12-31

4 385
-4 385
0

4 385

0

4 385

Utgående redovisat värde
Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav

4 385

2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Tecknade ej betalda aktier i QuiaPEG Pharmaceuticals AB
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
2 498
2 498

0
0
0

Utgående redovisat värde

2 498

0

2016

2015

0
0

0
0

Not 10 Skatt

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Totalt redovisad skatt
Avstämning av effektiv skatt
2016
Procent
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
Schablonintäkt avseende periodiseringsfond
Ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt på ej aktiverade underskottsavdrag
Justering avseende skatter för föregående år
Redovisad effektiv skatt

Belopp
9 595
-2 111

22,00

2015
Procent

Belopp
258
-57

22,00

-105
0
2 237
-21
0
0,00

0

-6
0
0
63
0
0,00

0
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Not 11 Övriga fordringar
2016-12-31

2015-12-31

111
1 084
1 195

170
0
170

2016-12-31

2015-12-31

9
3
45
57

0
3
49
52

Övriga poster
Slutlikvid försäljning dotterbolag
Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Hyror
Försäkringar
Övrigt

Not 13 Antal aktier och kvotvärde
Antal aktier uppgår till 2 785 002 st med ett kvotvärde om 90 öre per aktie.
Not 14 Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande balanserade resultat, kronor:
Överkursfond
Balanserad vinst
Årets resultat
Totalt

2 904 546
3 431 331
9 595 401
15 931 278

Styrelsen förslår att till förfogande stående vinstmedel om 15 931 278 kronor disponeras så att utdelning
sker till aktieägare med 5,55 kronor per aktie motsvarande 15 456 761 kronor och resterande 474 517
kronor överföres i ny räkning.
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Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2016-12-31

2015-12-31

169
0
0
169

172
73
3
248

Övriga upplupna kostnader
Löner och sociala avgifter
Hyresintäkter

Not 16 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Efter balansdagen har tecknade aktier i QuiaPEG betalats.
Not 17 Ställda säkerheter
Bolaget har vid räkenskapsåret utgång inga utestående ställda säkerheter.
Not 18 Eventualförpliktelser
Bolaget har vid räkenskapsårets utgång inga utestående eventualförpliktelser.

Stockholm den 27 februari 2017

Lars Linzander
Ordförande

Johan von Kantzow
Styrelseledamot
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 februari 2017
Ernst & Young AB

Johan Eklund
Auktoriserad revisor

Per-Ove Melinder
Styrelseledamot
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Lucent Oil AB (publ), org.nr 556658-0196

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Lucent Oil AB (publ) för räkenskapsåret 2016-01-01 –
2016-12-31. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 7 – 22 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Lucent Oil AB:s (publ) finansiella ställning per den 31
december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
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 Lucent Oil AB (publ) 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.
Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra
informationen består av sidorna 2-6 i detta dokument (men innefattar inte årsredovisningen och vår
revisionsberättelse avseende denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
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.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att
den 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 som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets 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. 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.
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Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti 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 fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för
våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för
att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan
fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna
på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning av Lucent Oil AB (publ) för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 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.
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 Lucent Oil AB (publ) 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.
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 bl and annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med
hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bl and annat att fortlöpande bedöma bolagets 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 bl and 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.
Revisorns ansvar
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:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
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.
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.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
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områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Stockholm den 27 februari 2017
Ernst & Young AB

Johan Eklund
Auktoriserad revisor
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Styrelse, ledande befattningshavare samt revisor
Styrelseledamöter
Lars Linzander (1954)
Styrelsens ordförande sedan 2011 och styrelseledamot sedan 2009
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet
Övriga uppdrag: Riskkapital- och affärsutvecklingsverksamhet via Alga Styrinvest AB, styrelseordförande Bostadsrättsföreningen Baggen 1, Bostadsrättsföreningen Björnvillan, styrelseledamot i Alga
Styrinvest AB och Skeppskajen AB och styrelsesuppleant i Centuri AB.
Aktieinnehav* 363 000 aktier,
Styrelsenärvaro: 100 procent.
Johan von Kantzow (1971)
Styrelseledamot sedan juni 2009, dessförinnan styrelsesuppleant sedan 2006 och verkställande direktör
sedan 5 december 2016.
Utbildning: MBA, Institute Superieur de Gestion, BaSc, Pepperdine University.
Övriga uppdrag: Styrelsens ordförande i Hans von Kantzows Stiftelse, Berth von Kantzows Stiftelse,
Power FX AB och styrelseledamot i Lucentor AB och i JAvK Introduction AB.
Aktieinnehav* 200 794 aktier.
Styrelsenärvaro: 100 procent.
Per-Ove Melinder (1978)
Styrelseledamot sedan april 2014, verkställande direktör sedan augusti 2013 till och med 5 december
2016.
Utbildning: Civilingenjör kemiteknik, Kungliga tekniska högskolan
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Oy Phoenix Collector Ltd
Aktieinnehav: 44 529 aktier.
Styrelsenärvaro: 100 procent
* Aktieinnehav inkl. innehav via kapitalförsäkringar och innehav indirekt via bolag.
Revisor
Johan Eklund (1975)
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB.
Revisor i Lucent Oil AB (publ) sedan 2011.

Denna information är sådan information som Lucent Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 februari 2017.

