
Koncernöversikt
Swedish Electromagnet Invest AB (publ) Group 1, SEM Invest, är en ledande leverantör av högteknologiska verksamhetskritiska 
drivlinekomponenter till tunga fordon (”HDCV”). Kärnprodukterna omfattar ett utbud av tändsystem, injektorstatorer och sensorer, 
som i första hand används till motorer till tunga fordon som drivs med naturgas och diesel, samt tändsystem till professionella 
handhållna redskap. Försäljningen sker genom egna säljbolag världen över och kunderna inkluderar välkända OEM:er, tier 1- och
tier 2-leverantörer till fordonsindustrin.

1Swedish Electromagnet Invest AB (publ) Group är det yttersta moderbolaget och fungerar som holdingbolag för mellanholdingbolaget Swedish 
Electromagnet Holding AB Group som omfattar SEM AB i Sverige, SEM Technology (Suzhou) Co., Ltd i Kina, SEM Technology Inc. i USA och 
Senfusion AB i Sverige.
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Utveckling under tredje kvartalet 2022
Alla belopp anges i tusentals SEK (KSEK) såvida inget annat anges.
Siffrorna nedan motsvarar verksamheten i SEM Invest Group under tredje kvartalet och perioden 1 januari – 
30 september 2022.

1) Justeringarna omfattar icke återkommande siffror för att möjliggöra en bättre jämförelse av den underliggande utvecklingen i verksamheten. 
Under tredje kvartalet 2022 samt perioden 1 januari till 30 september 2022 omfattade justeringarna 0 KSEK (-). Se not 6 för ytterligare information.
2) Periodens slut.
3) Siffror för kvartal tre 2022 och perioden januari – september 2022. Se ”Definitioner” för mer information.

Tredje kvartalet, juli - september 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 79 681 (87 318) KSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 9 660 (11 596) KSEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10 451 (1 166) KSEK.

Verkställande direktören har ordet
Kvartal tre präglas av allmän osäkerhet kring avropsvolymer och om vad som komma skall, drivet av osäkerheten på 
den globala marknaden.

Viss nedgång i fakturering mot USA och EU har skett jämfört med förra året, dock med bibehållen EBITDA-marginal. 
Nettoomsättningen kvartal 3 (2021 inom parentes) landar på 80 MSEK (87 MSEK) och för perioden januari-september 
på 284 MSEK (311 MSEK). EBITDA-marginalen för kvartalet är 24% (23%) och för perioden 23% (22%). Den starka 
EBITDA-marginalen hänförs främst till en bra produktmix.

Kassaflödet för den löpande verksamheten är positiv och bättre än 2021 både för kvartalet 10.5 MSEK (1.2MSEK) och 
perioden tom september 17.0 MSEK (3.2 MSEK). Inräknat kassaflödet under perioden för investeringar (-15.6 MSEK) 
och finansiering (-20.4 MSEK) landar vi dock på ett negativt kassaflöde på -20.4 MSEK. Under kvartalet har arbetet 
med att hantera den obligation som löper ut 10 december 2022 fortskridit.

Försörjningskedjan är fortsatt besvärlig, både avseende ökade kostnader och långa ledtider för att få komponenter.
De långa ledtiderna gör att vi måste öka vårt lager mer än önskvärt för att säkra leveransprecisionen till våra kunder.

Våra utvecklingsprojekt följer plan väl och vi står inför en introduktion hos en ny kund under året. För att underlätta 
rekrytering för långsiktigt säkra utvecklingskompetensen i bolaget har vi öppnat en mindre R&D-filial i Karlstad under 
kvartalet.

Christina Hallin
VD

Rapportperioden, januari – september 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 284 292 (311 056) KSEK.
• Rörelseresultatet, uppgick till 37 606 (41 212) KSEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17 033 (3 155) KSEK.

Nyckeltal och resultat
KSEK Jan – sep 2022 Kv3 2022 Jan - sep 2021 Kv3 2021

Nettoomsättning 284 292  79 681 311 056 87 318
EBITDA 65 663 18 970 68 672 20 685
Justering av EBITDA 1)  -    -   -2 000 -2 000 

EBITDA (just.) 1) 65 663 18 970 66 672 18 685

Rörelseresultat 37 606 9 660 41 212 11 596

Periodens resultat 9 477  659 10 821 2 148

Nettoskuld 2) 326 443 326 443 331 755 331 755

Avkastning på eget kapital 3), % 4,1% 0,4% 5,4% 1,2%

Avkastning på totala tillgångar 3), % 4,3% 1,1% 4,8% 1,4%

Soliditet, % 41,1% 41,1% 39,7% 39,7%
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Finansiell översikt

Nettoomsättning och resultat tredje kvartalet 2022 och perioden jan – sep 2022
Omsättningen under tredje kvartalet 2022 uppgick till 79 681 (87 318) KSEK och under perioden jan – sep 2022 284 
292 (311 056) KSEK. Justerad EBITDA uppgick till 18 970 (18 685) KSEK tredje kvartalet 2022 och 65 663 (66 672) 
KSEK perioden jan – sep 2022.

Investeringar
I tredje kvartalet 2022 har koncernen gjort totala kassaflödespåverkande investeringar om 3 864 (6 809) KSEK vilket 
främst avsåg investeringar i produktionsutrustning till stationära gaständsystem vid fabriken i Åmål samt första 
delbetalning av en lindningsmaskin vid fabriken i Suzhou.

Under perioden jan – sep 2022 har koncernen gjort totala kassaflödespåverkande investeringar om 15 641 (14 156) 
KSEK. Investeringarna avser främst investeringar i utvecklingsprojekt, lindningsmaskiner samt testutrustning och 
produktionsutrustning till stationära gaständsystem vid fabriken i Åmål samt första delbetalning av en
lindningsmaskin vid fabriken i Suzhou.

Poster i balansräkningen
Värdering av uppskjuten skattefordran i samband med underskott – ränteavdrag
Koncernen har efter införande av de nya reglerna för ränteavdragsbegränsningar i Sverige fått en ej avdragsgill ränta. 
Denna ej avdragsgilla ränta innebär en förändrad skattekostnad i tredje kvartalet 2022 om 0,5 (1,0) MSEK samt för 
perioden jan – sep 1,6 (3,0) MSEK för koncernen samtidigt som det finns en framtida möjlig skattekredit på samma 
belopp. Mot bakgrund av att det finns tidsbegränsningar i möjligheten att utnyttja den framtida skattekrediten så har 
koncernen av försiktighetsskäl valt att inte värdera den framtida skattekrediten utan att ta de positiva skatteeffekterna 
i den takt som skattekrediten utnyttjas.
För ytterligare analys av skatter hänvisas till årsredovisningen.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och varumärken
Verkställande direktören bedömer verksamhetens prestation utifrån koncernen som helhet. Goodwill och varumärken 
övervakas av verkställande direktören utifrån koncernen som helhet.
Bedömningen är att orderingången är fortsatt god och de långsiktiga affärsmöjligheterna kvarstår.
Den årliga nedskrivningsprövningen kommer genomföras under Q4 om inget annat inträffar.
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Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartal 3 2022, 10 451 (1 166) KSEK, påverkas framför allt av 
rörelseresultatet. Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden jan - sep 2022, 17 033 (3 155) KSEK, 
påverkas framför allt av förändrat rörelsekapital.

Kassaflödet från investeringsverksamheten för kvartal 3 2022, -3 864 (-6 809) KSEK, investerades främst i lindnings-
maskiner och ytterligare produktionsutrustning till stationära gaständsystem vid fabriken i Åmål samt slutbetalning av 
en lindningsmaskin och arbetsmiljöförbättring vid fabriken i Suzhou.

Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden jan - sep 2022, -15 641 (-14 156) KSEK, investeringar i 
utvecklingsprojekt, lindningsmaskiner samt testutrustning och produktionsutrustning till stationära gaständsystem vid 
fabriken i Åmål samt första delbetalning av en lindningsmaskin vid fabriken i Suzhou.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för kvartal 3 2022, -1 148 (-17 271) KSEK, utgör till största del av 
amortering av långfristig och kortfristig leasingskuld.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden jan - sep 2022, -20 430 (-24 447) KSEK, utgörs till största del 
av förändrad nyttjandegrad avseende checkkrediten samt amortering av långfristig och kortfristig leasingskuld.

Kostnader hänförliga till löner, sociala avgifter och pensioner
Personalkostnaderna för löner, sociala avgifter och pensioner uppgick till 23 444 (23 372) KSEK under tredje kvartalet 
2022 och 82 464 (78 957) KSEK jan – sep 2022. Under tredje kvartalet fördelade sig kostnaderna på 17 207 (18 015) 
KSEK i Sverige, 5 776 (4 639) KSEK i Kina och 461 (719) KSEK i USA. Under perioden jan – sep 2022 62 997 (62 113) 
KSEK i Sverige, 18 102 (15 335) KSEK i Kina och 1 365 (1 508) KSEK i USA.
Vid periodens slut uppgick antalet heltidsanställda (FTE) i koncernen till 194 (208) varav 52 % (52%) kvinnor och 48% 
(48%) män.

Moderbolaget
Det yttersta moderbolaget Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (”SEM Invest”) etablerades den 26 mars 2018. 
SEM Invest blev en del av verksamheten den 11 december 2018 genom förvärvet av Swedish Electromagnet Holding 
AB (”SEH Group”). Swedish Electromagnet Invest AB (publ) Group är det yttersta moderbolaget och fungerar som 
holdingbolag för mellanholdingbolaget Swedish Electromagnet Holding AB Group som omfattar SEM AB i Sverige,
SEM Technology (Suzhou) Co., Ltd i Kina, SEM Technology Inc. i USA och Senfusion AB i Sverige.

Moderbolagets resultat uppgick till -5 081 (-4 981) KSEK under tredje kvartalet 2022 och -13 361 (-14 346) KSEK 
under perioden jan – sep 2022. Moderbolagets nettoomsättning består i sin helhet av fakturering av tjänster till 
koncernbolag. Moderbolagets verksamhet omfattar vissa koncerngemensamma funktioner kring ledning, strategi och 
finansiering.
Moderbolagets tillgångar uppgick till 684 605 (678 944) KSEK vid utgången av perioden och utgjordes främst av aktier 
i dotterföretag samt interna fordringar från ett kortfristigt lån till Swedish Electromagnet Holding AB.

Moderbolaget finansieras främst av en obligation utfärdad den 10 december 2018 till ett nominellt värde om 350 000 
KSEK av vilka 13 750 KSEK har återköpts under kvartal 3, 2021. Antalet aktier uppgick totalt till 2 000 000 per den 
30 september 2022. Den största aktieägaren är Procuritas Capital Investors V L.P. med 91,1 procent av rösterna och 
kapitalet.

Kassaflöde
KSEK
Perioden januari – september 2022 Kvartal 3 2022
Kassaflöde från den löpande verksamheten 17 033 (3 155). Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 451 (1 166).

Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 641 (-14 156). Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 864 (-6 809).
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -20 430 (-24 447). Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 148 (-17 271).
Kassaflöde för perioden -19 037 (-35 448). Kassaflöde för perioden 5 439 (-22 914).
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Händelser efter rapportperiodens slut

Finansiering och likviditet
Som framgår av Not 4 förfaller koncernens obligationslån under december 2022. Ledningen och styrelsen arbetar med 
alternativ för att lösa frågan. Målet är inledningsvis att förlänga lånet till 10 februari 2023, och styrelsen räknar med att 
i god tid innan detta datum ha finansieringsfrågan löst. Om tillräcklig finansiering för den fortsatta driften inte erhålls 
föreligger en risk för att detta påverkar verksamheten. Det skulle innebära att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer 
som skulle kunna leda till betydande tvivel på att bolaget kan fortsätta enligt fortlevnadsprincipen (going concern). 
Det kan i första hand påverka värdet av de immateriella anläggningstillgångarna i koncernen och aktier i dotterbolag i 
moderbolaget.

Den 14 november 2022 lät bolaget, via pressmeddelandet nedan som även återfinns på bolagets hemsida, www.
sem.se, meddela att de har inlett ett skriftligt förfarande för att uppnå två månaders förlängning av löptiden på sitt 
obligationslån.

SEM initierar ett skriftligt förfarande för att begära två månaders förlängning av löptiden för 
sina obligationer
Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (”Bolaget” eller ”SEM”) meddelade den 11 november 2022 avsikten 
att initiera ett skriftligt förfarande under Bolagets utestående obligationer 2018/2022 med ISIN SE0011167600 
(”Obligationerna”) för att begära två månaders förlängning av löptiden för Obligationerna samt förkorta den minsta 
meddelarperioden för framtida obligationsinnehavarmöten och/eller skriftliga förfaranden till fem bankdagar (det 
”Skriftliga Förfarandet”).

SEM har idag begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna, 
ska skicka meddelande om Skriftligt Förfarande inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och 
registrerade förvaltare av Obligationerna i Bolagets skuldbok förd av Euroclear Sweden per den 11 november 2022. 
Meddelandet om Skriftligt Förfarande är tillgängligt på Bolagets hemsida samt på Agentens hemsida.

SEM har emottagit åtagande att rösta för förslaget i det Skriftliga Förfarandet från innehavare som representerar 50,6 
procent av utestående justerat nominellt belopp av Obligationerna.

Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av det Skriftliga 
Förfarandet. Avstämningsdagen för röstning i det Skriftliga Förfarandet är den 21 november 2022 och sista dag för 
röstning är den 1 december 2022. 

För frågor kring förslaget i det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Pareto Securities AB, i egenskap av rådgivare 
till Bolaget med anledning av det Skriftliga Förfarandet: Att. Jonas Hellberg, +46 8 402 5110,
epost: Jonas.Hellberg@paretosec.com.

För frågor kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på
voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:
Halvar Jonzon, styrelseordförande
halvar.jonzon@telia.com
+46 70 663 65 67

Christina Hallin, vd
christina.hallin@sem.se
+46 70 821 11 89

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2022
kl. 16:00 CET.
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Den 11 november 2022 lät bolaget, via pressmeddelandet nedan som även återfinns på bolagets hemsida, www.sem.
se, meddela att de inledde förhandlingar för att få tillstånd ett skriftligt förfarande med målsättningen att uppnå två 
månaders förlängning av löptiden på sitt obligationslån.

SEM kommer initiera ett skriftligt förfarande för att begära två månaders förlängning av löptiden 
för sina obligationer

SEM är redan i diskussioner med en Ad Hoc-Obligationsinnehavarkommitté för att erhålla en långsiktig lösning för sin 
finansiering. Även vissa preliminära siffror för Q3 2022 offentliggörs.

Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (”Bolaget” eller ”SEM”) meddelar att Bolaget har inlett förhandlingar med 
vissa större innehavare av Bolagets utestående obligationer 2018/2022 med ISIN SE0011167600 (”Obligationerna”) 
(som representerar 50,6 procent av utestående justerat nominellt belopp under Obligationerna) (”Ad Hoc-
Obligationsinnehavarkommittén”) för att erhålla en långsiktig lösning för sin finansiering. För att ge tid att slutföra 
förhandlingarna med Ad Hoc-Obligationsinnehavarkommittén, kommer SEM på eller omkring den 14 november 2022 
initiera ett skriftligt förfarande under Obligationerna med en begäran om en förlängning av löptiden för Obligationerna 
med två månader (det ”Skriftliga Förfarandet”). Om förlängningen godkänns i det Skriftliga Förfarandet kommer 
löptiden för Obligationerna att förlängas till 10 februari 2023. Ad Hoc-Obligationsinnehavarkommittén har ingått 
röstningsåtaganden för att rösta för förlängningsbegäran i det Skriftliga Förfarandet.

”Vi bedriver förhandlingar för att få hållbara och långsiktiga finansieringsvillkor på plats. Sådan diskussion och dialog 
genomförs på ett produktivt sätt. SEM:s verksamhet utvecklas väl med god efterfrågan, inte minst från Nordamerika 
där marknaden för gasdrivna tunga fordon är fortsatt stark. Vi har också förhoppningar att efterfrågan i Kina förbättras 
under 2023 efter en lång tid av Covidrestriktioner. Det är också glädjande att ledande lastbilstillverkare förutspår en 
fortsatt god marknad för tunga fordon under 2023 i deras Q3-rapporter”, säger Christina Hallin, vd, SEM.

I samband med publiceringen av avsikten att inleda det Skriftliga Förfarandet offentliggör Bolaget även viss 
preliminär finansiell information för Q3 2022. För den tolvmånadersperiod som slutar 30 september 2022 uppgick 
nettoförsäljningen till 385,2 miljoner kronor och EBITDA uppgick till 87,5 miljoner kronor. Per den 30 september 2022 
uppgick Bolagets räntebärande bruttoskuld1) till 380,4 miljoner kronor, likvida medel2) uppgick till 29,6 miljoner kronor 
och räntebärande nettoskuld3) uppgick till 350,8 miljoner kronor. I enlighet med beräkningsprinciperna i villkoren 
för Obligationerna (inklusive finansiell leasing före IFRS) uppgick EBITDA för den tolvmånadersperiod som slutar 
30 september 2022 till 79,7 miljoner kronor och den räntebärande nettoskulden uppgick till 326,4 miljoner kronor. 
Siffrorna har varken reviderats eller översiktligt granskats av Bolagets revisor. Slutligt utfall för ovan siffror avseende 
tredje kvartalet 2022 kan komma att skilja sig från den preliminära finansiella informationen som nu tillhandahållits. 
Bolagets översiktligt granskade Q3-rapport för 2022 kommer att offentliggöras 30 november 2022.

Bolaget har anlitat Pareto Securities som rådgivare med anledning av det Skriftliga Förfarandet. Gernandt & 
Danielsson Advokatbyrå har anlitats som legal rådgivare till SEM.

För ytterligare information, kontakta Bolaget:
Christina Hallin, vd
christina.hallin@sem.se
+46 70 821 11 89

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-
förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 
2022 kl. 19:45 CET.

1) Inklusive långfristiga (28,0 miljoner kronor) och kortfristiga (14,1 miljoner kronor) leasingskulder, obligationslån om 335,9 miljoner kronor och 
utnyttjad kreditfacilitet om 2,4 miljoner kronor.
2) Inklusive en negativ kontantjustering om 2,3 miljoner kronor avseende kontanter överförda till ett separat konto för överföring till en tredje part. 
3) Nettoskuld beräknas genom att minska bruttoskuld med likvida medel.

Prognos
SEM Invest Group tillhandahåller inga finansiella prognoser på grund av verksamhetens art. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
De risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen i första hand påverkas av har inte förändrats under perioden.
Dessa risker beskrivs utförligt i årsredovisningen för 2021.
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Periodens resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare.

Finansiella rapporter
Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag

KSEK 1 jan 2022 – 30 sep 
2022 Kv3 2022 1 jan 2021 – 30 sep 

2021 Kv3 2021

Nettoomsättning  284 292  79 681  311 056  87 318 
Kostnad för sålda varor -185 851 -52 308 -213 830 -58 566 
Bruttoresultat  98 441  27 373  97 227  28 752 

Försäljningskostnader -14 768 -4 989 -13 653 -4 790 
Administrationskostnader -21 870 -6 997 -19 129 -6 417 
Forsknings- och utvecklingskostnader -26 535 -7 043 -26 981 -8 511 

Övriga rörelseintäkter  2 338  1 317  3 747  2 562 

Rörelseresultat  37 606  9 660  41 212  11 596 

Finansiella intäkter  1 045  262  41 -2 

Finansiella kostnader -22 834 -8 006 -21 882 -7 268 

Räntekostnader avseende leasingskulder -1 091 -341 -1 350 -427 

Finansnetto -22 879 -8 085 -23 192 -7 697 

Resultat efter finansiella poster  14 727  1 575  18 021  3 900 

Resultat före skatt  14 727  1 575  18 021  3 900 

Inkomstskatter -5 249 -916 -7 200 -1 752 
Periodens resultat  9 477  659  10 821  2 148 

Övrigt totalresultat

KSEK 1 jan 2022 –
30 sep 2022 Kv3 2022 1 jan 2021 –

30 sep 2021 Kv3 2021

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter  4 948 -426  5 554  2 061 

Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen

Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen  -    -    -    -   
Inkomstskatt hänförlig till ovanstående post  -    -    -    -   
Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt  4 948 -426  5 554  2 061 

Summa totalresultat för perioden  14 425  233  16 375  4 209 
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Koncernens balansräkning i sammandrag

KSEK 30 sep 2022 31 dec 2021

TILLÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Kundrelationer 136 752 143 085

Varumärke 143 633 143 633
Goodwill 257 024 257 024
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 231 27 746

Pågående utvecklingsarbeten 31 806 -

Summa immateriella anläggningstillgångar 572 446 571 488

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 32 379 28 821

Nyttjanderättstillgångar 39 833 50 364

Inventarier, verktyg och installationer 9 575 13 331

Summa materiella anläggningstillgångar 81 787 92 516

Summa anläggningstillgångar 654 233 664 004

Omsättningstillgångar

Varulager
Råvaror och förnödenheter  58 765  47 113 

Varor under tillverkning  1 582  937 

Färdiga varor och handelsvaror  24 601  21 309 

Summa varulager 84 948 69 360

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  76 447  77 765 

Aktuell skattefordran  2 322  2 360 

Övriga fordringar  4 197  4 386 

Upparbetad - ej fakturerad intäkt  7 300 -

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  13 304  12 044 

Likvida medel  31 898  49 413 

Summa kortfristiga fordringar 135 468 145 968

Summa omsättningstillgångar 220 416 215 328

SUMMA TILLGÅNGAR 874 649 879 332
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Koncernens balansräkning i sammandrag
KSEK 30 sep 2022 31 dec 2021

EGET KAPITAL

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Aktiekapital 500 500

Övrigt tillskjutet kapital 325 000 325 000

Reserver 8 844 3 896

Balanserat resultat (inkl. periodens resultat) 25 513 14 798

Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 359 856 344 193

SKULDER

Långfristiga skulder

Leasingskulder 27 951 36 995

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 4 203 4 203

Uppskjutna skatteskulder 57 128 61 584

Övriga avsättningar 950 950

Summa långfristiga skulder 90 232 103 732

Kortfristiga skulder

Obligationslån 335 884 334 236

Checkräkningskredit 2 388 11 853

Leasingskulder 14 129 14 775

Förskott från kunder 685 -

Leverantörsskulder 43 287 41 591

Övriga kortfristiga skulder 8 630 7 021

Fakturerad - ej upparbetad intäkt - 2 336

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 558 19 595

Summa kortfristiga skulder 424 561 431 407

Summa skulder 514 793 535 139

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 874 649 879 332

Koncernens förändringar i eget kapital
Belopp i KSEK Hänförligt till moderbolagets aktieägare 

Kv 3 2021 Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserad vinst  
inklusive årets

resultat

Summa 
eget

kapital
Ingående balans per 1 juli 2021 500 325 000 568 6 565 332 633

Periodens nettoresultat jul - sep 2021 - -  -    2 148  2 148 
Övrigt totalresultat för perioden - -  2 061  -    2 061 
Summa totalresultat för perioden - -  2 061  2 148  4 208 

Utgående balans per 30 september 2021 500 325 000 2 629 8 713 336 841

Kv 3 2022
Ingående balans per 1 juli 2022 500 325 000 9 270 23 616 358 385
Periodens nettoresultat jul - sep 2022 - -  -   1 897 1 897

Övrigt totalresultat för perioden - - -426  -   -426

Summa totalresultat för perioden - - -426 1 897 1 471

Utgående balans per 30 september 2022 500 325 000 8 844 25 513 359 856
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Koncernens kassaflödesanalys

KSEK 1 jan 2022 – 
30 sep 2022

 1 jul 2022 – 
30 sep 2022

1 jan 2021 – 
30 sep 2021

 1 jul 2021 – 
30 sep 2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat 37 606 9 660 41 212 11 596

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

- Övriga ej likviditetspåverkande poster 3 407 486 2 055 946

- Avskrivningar på materiella anläggnings- och immateriella  
tillgångar 28 057 9 310 27 460 9 088

Erhållen ränta 1 045 262 41 -1

Betald ränta -22 237 -7 796 -21 647 -7 144

Betald skatt -9 780 -2 873 -17 647 -3 698

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 38 098 9 049 31 474 10 787

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager -15 588 -8 752 -13 315 -7 228

Ökning/minskning av kundfordringar 1 318 12 373 -12 591 5 170

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar -8 371 -8 322 -8 448 -5 839

Ökning/minskning av leverantörsskulder 1 696 9 973 1 054 -3 606

Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder -119 -3 869 4 981 1 882

Summa förändringar i rörelsekapital -21 065 1 402 -28 319 -9 621

Kassaflöde från den löpande verksamheten 17 033 10 451 3 155 1 166

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -7 994 -720 -8 476 -4 505

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -7 647 -3 144 -5 680 -2 304

Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 641 -3 864 -14 156 -6 809

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Ökning/ minskning kortfristiga finansiella skulder -9 465 2 389 - -

Återköp obligation - - -13 750 -13 750

Amortering av  leasingskuld -10 965 -3 537 -10 697 -3 521

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -20 430 -1 148 -24 447 -17 271

Minskning/ökning av likvida medel

Likvida medel vid periodens början 49 413 26 025 60 812 49 180

Kassaflöden, netto, under perioden -19 037 5 439 -35 448 -22 914

Valutakursdifferenser i likvida medel 1 522 434 1 502 599

Likvida medel vid periodens slut 31 898 31 898 26 865 26 865
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I moderbolaget finns inga poster redovisade som övrigt totalresultat och följaktligen motsvarar summa totalresultat periodens 
resultat.

Moderbolagets resultaträkning

KSEK 1 jan 2022 –
30 sep 2022 Kv 3 2022 1 jan 2021 –

30 sep 2021 Kv 3 2021

Nettoomsättning 8 280 2 760 8 280 2 760

Bruttoresultat 8 280 2 760 8 280 2 760

Administrationskostnader -1 778 -815 -877 -487

Rörelseresultat 6 502 1 945 7 403 2 273

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultat-
poster 1 035 258  -    -   

Räntekostnader och andra liknande poster -22 332 -7 925 -21 667 -7 287

Summa resultat från finansiella poster -21 297 -7 667 -21 667 -7 287

Resultat efter finansiella poster -14 795 -5 722 -14 264 -5 014

Resultat före skatt -14 795 -5 722 -14 264 -5 014

Skatt för perioden 1 434 641 -81 33

Periodens resultat -13 361 -5 081 -14 346 -4 981
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Moderföretagets balansräkning

KSEK 30 sep 2022 31 dec 2021
TILLÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag  420 893  420 893 
Uppskjutna skattefordringar  3 047  -   
Summa finansiella anläggningstillgångar 423 940 420 893

Summa anläggningstillgångar 423 940 420 893

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag  245 293  268 493 
Aktuell skattefordran  9 773  5 375 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  4 600  3 617 
Summa kortfristiga fordringar 259 666 277 485

Kassa och bank 999 267

Summa omsättningstillgångar 260 665 277 752

SUMMA TILLGÅNGAR 684 605 698 645
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Moderföretagets balansräkning

KSEK 30 sep 2022 31 dec 2021
EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 500 500

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 345 675  327 931 

Periodens resultat -13 361  17 744 

Summa eget kapital 332 814 346 175

OBESKATTADE RESERVER
Periodiseringsfond 4 143 4 143
Summa obeskattade reserver 4 143 4 143

Kortfristiga skulder

Obligationslån 335 884  334 236 

Leverantörsskulder 30  141 

Aktuella skatteskulder 8 933 11 231

Övriga skulder 685 838

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 116 1 881

Summa kortfristiga skulder 347 648 348 327

Summa skulder 347 648 348 327

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 684 605 698 645
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Noter till delårsrapporten

Allmänt
Swedish Electromagnet Invest AB (publ) med organisationsnummer 559153–6510 är ett aktiebolag registrerat i
Sverige med säte i Åmål. Adressen till huvudkontoret är Swedish Electromagnet Invest AB (publ), c/o SEM
Aktiebolag, Box 30, 662 21 Åmål. Moderföretagets och dess dotterbolags verksamhet omfattar utveckling, tillverkning,
marknadsföring av emissionskritiska och högteknologiska komponenter för tunga, kommersiella fordon (”HDCV”). 
Kärnområden återfinns inom ett antal olika tändsystem, injektorstatorer och sensorer, primärt för naturgas (”NG) och 
dieseldrivna HDCV:s samt småtändsystem för handhållna redskap för proffssegmentet. Gruppen säljer sina produkter 
via egna säljkanaler över hela världen och bland kunderna återfinns välkända OEM-leverantörer, både Tier1 och Tier2 
leverantörer inom branschen.

Not 1 Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations Committee 
(IFRS IC) såsom de antagits av EU. Redovisningen följer också Årsredovisningslagen (1995:1554). Därutöver har 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner (RFR 1) från Rådet för finansiell rapportering tillämpats.
Moderbolagets delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell
rapporteringsrekommendation RFR 2.

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med de som beskrivs i Swedish Electromagnet Invest ABs
årsredovisning för 2021.

Fördelning av nettoomsättning från avtal med kunder 
Koncernen har intäkter i enlighet med specifikationen nedan från försäljning av varor och tjänster. Intäkter från exter-
na kunder utgörs främst av utveckling och tillverkning av tändsystem och komponenter. Huvuddelen av koncernens 
intäkter redovisas över tid.

Not 2 Nettoomsättning
Koncernen har redovisat följande belopp, hänförliga till intäkter, i rapporten över totalresultat:

Jan – sep 2022 Kv3 2022 Jan – sep 2021 Kv3 2021
Nettoomsättning från avtal med kunder  284 292  79 681  311 056  87 318 
Summa nettoomsättning  284 292  79 681  311 056  87 318 

Nettoomsättning per vara och tjänst

Jan – sep 2022 Kv3 2022 Jan – sep 2021 Kv3 2021

Tändsystem och komponenter  278 981  76 354  305 075  83 800 

Design- och utvecklingstjänster  5 311  3 327  5 981  3 518 

Summa  284 292  79 681  311 056  87 318 

Not 3 Kostnad fördelad på kostnadsslag
Jan – sep 

2022 Kv3 2022 Jan – sep 2021 Kv3 2021

Råvaror och förbrukningsmaterial -103 972 -27 525 -133 421 -34 272

Ersättningar till anställda -82 464 -23 444 -78 957 -23 372

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -9 828 -3 273 -10 171 -4 029

Avskrivningar av nyttjanderättstillgångar -11 193 -3 689 -10 694 -2 801

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -7 036 -2 348 -6 595 -2 258

Övriga externa kostnader -34 530 -11 059 -33 753 -11 552

Summa -249 023 -71 338 -273 591 -78 284 
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Not 4 Upptagna lån 
Obligationslån
Bolaget har emitterat en senior säkerställd obligation, ISIN SE0011167600 (”Obligationen”), med ett nominellt värde 
om 350 MSEK. Obligationen löper till och med den 10 december 2022 och är därmed att betrakta som kortfristig skuld 
i samband med årsbokslutet 2021. Obligationen löper med en rörlig ränta på Stibor 3 månader plus 7,50 procent.
I enlighet med villkoren för obligationen måste vissa krav (kovenanter) uppfyllas när nya lån upptas, vid förvärv och i 
samband med utdelningar. Villkoren för Obligationen omfattar ett flertal förpliktelser, såsom ett förbud mot att uppta 
nya lån, bevilja lån, ställa säkerheter, åtagande att rörelsekapitalfaciliteten, under en viss period, ska vara
icke-utnyttjad, begränsningar gällande avyttringar samt överföringar av likvida medel. I samband med Obligationen
har vissa tillgångar ställts som säkerhet, vilket omfattar aktier i dotterbolag och interna lån.
Under tredje kvartalet 2021 har obligationer till nominellt värde 13 750 KSEK återköpts.
Moderbolaget har uppfyllt samtliga villkor för obligationen under perioden från 1 januari till 30 september 2022.

Finansiering och likviditet
Som framgår av Not 4 förfaller koncernens obligationslån under december 2022. Ledningen och styrelsen arbetar med 
alternativ för att lösa frågan. Målet är inledningsvis att förlänga lånet till 10 februari 2023, och styrelsen räknar med att 
i god tid innan detta datum ha finansieringsfrågan löst. Om tillräcklig finansiering för den fortsatta driften inte erhålls 
föreligger en risk för att detta påverkar verksamheten. Det skulle innebära att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer 
som skulle kunna leda till betydande tvivel på att bolaget kan fortsätta enligt fortlevnadsprincipen (going concern). 
Det kan i första hand påverka värdet av de immateriella anläggningstillgångarna i koncernen och aktier i dotterbolag i 
moderbolaget.

Redovisat värde 2022-09-30 Verkligt värde 2022-09-30 Redovisat värde 2021-12-31 Verkligt värde 2021-12-31

Obligationslån 335 884 323 641 334 236 332 047

Obligationslånets verkliga värde har värderats enligt nivå 1 i värdehierarkin, d v s det noterade marknadspriset per 2022-09-30.

Not 5 Transaktioner med närstående
Transaktioner med närstående - koncern
Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (Bolaget) är ett majoritetsägt av Procuritas Capital Investors V.L.P., med säte i 
Guernsey. Swedish Electromagnet Invest AB (publ) är moderbolag i den största koncern för vilken koncernredovisning 
upprättas.
Närstående är samtliga dotterföretag i koncernen samt ledande befattningshavare och deras närstående.

Försäljning av tjänster 1 jan 2022 –  
30 sep 2022

1 jul 2022 –  
30 sep 2022

1 jan 2021 –  
30 sep 2021

1 jul 2021 –  
30 sep 2021

Administrativa tjänster från moderföretag 8 280 2 760 8 280 2 760

Köp av tjänster från företag som kontrolleras av ledande befattningshavare 7  - 3 1

Summa 8 287 2 760 8 283 2 761

Transaktioner med närstående - koncern

Lån till närstående 30-sep-2022 31-dec-2021

Lån till Swedish Electromagnet Holding AB

IB 1 januari 242 957 246 457

Amorterade belopp  -   -3 500

UB 242 957 242 957

Lån till SEM AB

IB 1 januari  24 386  18 361 

Amorterade belopp -23 200 -18 361 

Lån som upptagits under året (lämnade, ej utbetalda koncernbidrag)  -    24 386 

UB  1 186 24 386

Totalt vid årets slut  244 143  267 343 
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Not 6 Avstämning av finansiella nyckeltal
Avstämning EBITDA, KSEK 1 jan - 30 sep 2022 Kv3 2022 1 jan - 30 sep 2021 Kv3 2021

Rörelseresultat 37 606 9 660 41 212 11 596
Avskrivningar av immateriella tillgångar 7 036 2 348 6 595 2 258

Avskrivning av nyttjanderätter 11 193 3 689 10 694 2 801

Avskrivningar av materiella tillgångar 9 828 3 273 10 171 4 029
EBITDA 65 663 18 970 68 672 20 685

Avstämning justerad EBITDA
EBITDA 65 663 18 970 68 672 20 685
Återbetalning AFA Försäkring - - -2 000 -2 000
Justerad EBITDA 65 663 18 970 66 672 18 685

Avstämning nettolåneskuld 30-sep-2022 30-sep-2021
Obligationslån 335 884 333 687
Leasingskuld (lång och kort), beräknad enligt 
IAS 17 17 725 24 933

Checkräkningskredit 2 388

Likvida medel -29 554 -26 865
Nettolåneskuld 326 443 331 755

Siffror för Q3 2022 och Q3 2021. Se "Definitioner" för ytterligare detaljer.
1) Nettolåneskuld enligt Obligationsvillkoren
2) Exklusive 2,344 MSEK på separat bankkonto från Energimyndigheten som skall fördelas på alla projektdeltagare.
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Definitioner

Alternativa resultatmått
Alternativa resultatmått är finansiella mått som inte är definierade i ramverket för finansiell rapportering (IFRS) och 
presenteras utanför de finansiella rapporterna.
Dessa mått används av SEM Invest när de är relevanta för att bedöma och beskriva den finansiella situationen och 
tillhandahålla ytterligare relevant information och verktyg för att möjliggöra en analys av SEM Invests resultat. Bolaget 
anser att dessa nyckeltal är användbara för läsarna av de finansiella rapporterna som ett komplement till andra 
nyckeltal för att bedöma SEM Invests finansiella ställning och lönsamhet. Alternativa resultatmått kan definieras på 
olika sätt av andra företag och av den anledningen kanske de inte är jämförbara med liknande mått som används av 
andra företag.

EBITDA1)

Resultat före räntor, skatt, av- och nedskrivningar.

EBITDA (just)1)

Resultat före räntor, skatt, av- och nedskrivningar, justerat för jämförelsestörande poster. De justeringar som görs är 
kostnader och intäkter för en jämförelsestörande post för vilken, enligt villkoren för obligationen, EBITDA ska
justeras1).
 
Nettolåneskuld
Nettolåneskuld enligt villkoren för obligationen, inklusive finansiell skuldsättning såsom obligationslånet och leasing 
beräknad i enlighet med IAS 17 (exklusive leasing enligt IFRS 16 då redovisningsprincipen inte var tillämplig på 
Emissionsdagen utan först 2019-01-01) minus likvida medel.

I enlighet med villkoren för obligationen omfattar inte nettoskulden något pensionsåtagande.

Nettolåneskuld i förhållande till justerad EBITDA
Räntebärande nettolåneskuld i förhållande till justerad EBITDA. De justeringar som görs är kostnader och intäkter för 
en  
jämförelsestörande post för vilken, enligt villkoren för obligationen, EBITDA ska justeras 1).

Avkastning på eget kapital
Resultat före skatt (EBT) hänförligt till aktieägare i relation till genomsnittligt eget kapital. (Genomsnittligt för perioden, 
beräknat utifrån siffrorna vid kvartalets utgång.)

Avkastning på totala tillgångar 
Rörelseresultat (EBIT) hänförligt till aktieägare i relation till genomsnittliga totala tillgångar. (Genomsnittligt för 
perioden, beräknat utifrån siffrorna vid kvartalets utgång.)

Soliditet
Eget kapital i procent av eget kapital och skulder.

1) Inkl. leasing enligt IFRS16 
2) Justeringarna omfattar icke återkommande siffror för att möjliggöra en bättre jämförelse av den underliggande utvecklingen i verksamheten.
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Styrelsens och verkställande direktörens försäkran 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets 
och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Åmål den 29 november 2022

Henri Peltomäki
Styrelseledamot

Halvar Jonzon
Styrelsens ordförande

Christina Hallin
Styrelseledamot 

/Verkställande direktör

Hans Wikse
Styrelseledamot

Hasse Johansson
Styrelseledamot
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Finansiell kalender 2023
Bokslutskommuniké och delårsrapport Q4 2022 publiceras 28 februari 2023.
Årsbokslut för 2022 publiceras 28 april 2023.

Webbplats
Samtliga rapporter och pressmeddelanden finns på internet på www.sem.se

Kontakt
IRcontact@sem.se
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Revisorns granskningsrapport

Swedish Electromagnets Invest AB (publ) org nr 559153-6510

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Swedish Electro-
magnets Invest AB (publ) per 30 september 2022 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 
och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

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

Väsentlig osäkerhet rörande fortsatt drift
Vi vill fästa uppmärksamhet på texterna i avsnittet ”Finansiering och likviditet” på sida 6 i delårsrapporten samt i not 4 i delårsrap-
porten av vilka det framgår att bolaget arbetar med refinansiering av bolagets obligationslån för att hantera den långsiktiga driften. 
Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga 
att fortsätta verksamheten.

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

Stockholm den 29 november 2022

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Martin Johansson
Auktoriserad revisor


