
 

 

    

Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), 556027-1305, 

1 september 2019 – 31 augusti 2020. 

 
Rörelseresultatet för perioden uppgår till  – 7 047 KSEK (- 9 236).  

Resultat efter finansiella poster   – 7 259 KSEK (- 9 368). 

Bolagets soliditet uppgår till   82,9 % (88,4). 

Resultat per aktie    -0,32 SEK (-0,71). 

 
Styrelsen avser att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2019/2020. 

 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Bolagets strategiska inriktning  

Bolaget planerar att naturgasförekomsterna i Siljansringen skall vidareförädlas till LNG och 

försörja i första hand regionala industrikunder. Detta kommer att stödja det globala arbetet 

med att reducera utsläpp av växthusgaser och Sveriges möjlighet att uppnå sina miljömål inom 

transportsektorn. På längre sikt finns ambitioner att omvandla naturgasen till vätgas med ny 

teknik som möjliggör att avlasta atmosfären från växthusgaser. 

Igrenes ambition är att bygga en första fabrik för flytande naturgas (LNG) motsvarande en årlig 

kapacitet på 50 000 ton. Bolaget bedömer att det kommer att krävas totalt 3–5 produk-

tionsbrunnar för att försörja en sådan anläggning.  

Ansökan om bearbetningskoncession och miljöprövning 

Igrenes verksamhet inom det så kallade Morafältet har förts så långt att bolaget inlämnat 

ansökan till Bergsstaten om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas i form av 

högkvalitativ metangas, LNG. Bergsstaten har återkommit med en mängd frågor och krav på 

ytterligare information vilka Igrene besvarat respektive levererat. 

Beslut i ärendet föreligger ännu inte. 

 

I november 2019 ansökte Igrene hos Länsstyrelsen Dalarnas Miljöprövningsdelegation om 

miljöprövning enligt Miljöbalken. Sedan bolaget besvarat delegationens frågor i anledning av 

ansökan har ärendet remitterats till berörda myndigheter och markägare.  



 

 

Finansiering  

En nyemission genomfördes i november 2019 som inbringade 15 597 185,50 sek före 

emissionskostnader. Totalt tecknades 9 174 815 aktier à 1,70 sek. Totala antalet aktier i 

bolaget uppgår därefter till 22 290 284 stycken.  

Ett brygglån om 6 Mkr som Igrene upptog från Formue Nord Markedsneutral A/S i avvaktan 
på nyemissionen har återbetalats. 
Vidare har ett konvertibellån om 1 250 000 sek återbetalats med 715 000 sek. 
Likviditeten per 31 augusti 2020 uppgår till 2 780 000 sek. 

 

Produktionstester och borrningar 
Efter sex veckors produktionstest i ett 410 meter djupt hål, benämnt Produktionsbrunn 2 inom 

Morafältet, har Igrene temporärt stängt ner hålet. Under hela testperioden har gasmängden varit i 

sakta ökande under mycket stabila förhållanden och halten metangas ligger stadigt på 97%. 

Ett intilliggande 700 meter djupt hål, Produktionsbrunn 1, (70 meter från Produktionsbrunn 2) har  

”vaknat till liv” och börjat producera metangas utan att några åtgärder vidtas i själva hålet. Brunn 1 

och 2 kommunicerar uppenbart med varandra. 

Arbetet med att slutföra ett påbörjat hål, benämnt Produktionsbrunn 4, beläget cirka 200 meter från 

brunn 1 och 2 har pågått under verksamhetsåret. Enligt den berggrundsmodell (reservoar-) som Igrene 

utarbetat skall borrplatsen för detta hål vara optimal för att träffa de underliggande gasreservoarerna.  

Brister i borrningsteknik och -utrustning har medfört att borrningarna temporärt avslutats på 481 

meters djup. Det lock som håller djupgasen instängd är på denna plats 600 meter i tjocklek så alltjämt 

återstår att borra åtminstone cirka 150 meter för att nå de underliggande reservoarerna. 

 

Kärnborrningar på den tilltänkta platsen för Produktionsbrunn 5 har utförts till cirka 250 meters 

djup. På grund av kraftiga och ökande gasinträngningar i hålet tvingades borrningarna avbrytas.  

Kärnborrhålet, är ett undersökningshål med en diameter om 7 cm, har inte anlagts på sådant sätt att 

det kan motstå mycket höga gastryck. Därför valde Igrene att säkra hålet genom att gjuta igen det-

samma från botten upp till markytan. 

  

Undersökningstillstånd  

Bolaget har inte ansökt om undersökningstillstånd för nya områden detta verksamhetsår. 

Några tillstånd avseende år 1-3 har bolaget valt att inte förlänga. 

Nedan följer en översikt över status per bokslutsdagen där Bolagets koncessioner sträcker sig 

över ca 17 000 hektar. 
Område och reg.nr  Areal hektar     t.o.m     Avser  Avser år 
1  Ryssa nr 3, Mora, 198/2011              21  2021-12-06  Gas och olja      7 - 10 
2  Hansjö, Orsa, 211/2018      13 268  2021-03-04  Gas      1 – 3 
3  Stenberg, Orsa, 114/2009                5  2021-03-04  Gas      1 – 3 
 
4  Ryssa, Mora, 107/2009       3 766 Ansökan om tillstånd för kommersiell              
                                                                                                                   produktion av naturgas har inlämnats 

 



 

 

Styrelse och VD  

Vid bolagsstämman i januari 2020 omvaldes Karl-Åke Johansson (styrelseordförande), Annette 

Berkhahn Blyhammar och Mats Budh till ledamöter. Carin Nises nyvaldes som ordinarie leda-

mot och Andreas Gidlund omvaldes som suppleant. 

 

I januari 2020 tillträdde Per Ahlenbäck som vd efter Mats Budh, som varit tillförordnad vd 

under 2019.  

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
 

Miljöprövning 

Den 9 oktober löpte den remisstid ut som fastställts av Länsstyrelsens Miljöprövningsdelega-

tion gällande Igrenes ansökan om miljöprövning för byggandet av en fabrik för flytande 

naturgas (LNG). 

Beslut i ärendet föreligger ännu inte. 

 

Finansiering  
Igrene förbereder en företrädesemission men villkoren för nyemissionen är ännu inte fast-

ställda. 

Syftet med nyemissionen är att säkerställa finansieringen av Bolaget och bland annat 

➢ driva ansökan om utvinnings- och miljötillstånd för en naturgasanläggning i Mora-

fältet  

➢ återuppta produktionstest under hösten/vintern i Produktionsbrunn 2 och därefter i 

Produktionsbrunn 1 

➢ slutföra borrningarna i Produktionsbrunn 4 med efterföljande produktionstester 

➢ förbereda borrningar av Produktionsbrunn 5 

➢ förbereda finansieringen av en produktionsanläggning i Morafältet och utveckla det 

tekniska underlaget för den tilltänkta anläggningen  

Produktionstester 
I avvaktan på att arbetet med fördjupning av Produktionsbrunn 4 kan återupptas har Igrene 
valt att sätta resurser på att testa intilliggande Produktionsbrunn 2. Denna brunn har under 
tidigare tester visat sig ge stora mängder naturgas i form av metangas av hög kvalitet. 
 

Hålet har nu vilat under lång tid under vilken Igrene införskaffat utrustning för att återuppta 
produktionstester men nu med pumputrustning som kan sättas ända ner till botten av 
brunnen. 
 
Vid senaste produktionstestet i denna brunn hösten 2019 var gasmängden i sakta ökande 

under mycket stabila förhållanden och halten metangas låg stadigt på 97%.  



 

 

Syftet med den återupptagna testen är att få en bättre uppfattning om produktionsbrunnens  

kapacitet under en längre tid. 

Arbetet med testet beräknas pågå under 10 veckor. 
 

VD 
I september meddelade vd Per Ahlenbäck (63) att han avgår av hälsoskäl. Styrelsen har utsett 

tidigare vd numera vice styrelseordförande Mats Budh som tillförordnad vd. 

 

Årets resultat 
Bolaget redovisar intäkter på 17 KSEK (272) avseende vinst vid avyttring av materiella 

tillgångar. Resultat efter finansnetto uppgår till – 7 259 KSEK (- 9 368) varav en väsentlig del 

av förlusten avser kostnader för anställda och konsulttjänster, produktionstester och analyser, 

tekniskt underlag för ansökan om produktionstillstånd samt miljökonsekvensbeskrivning.  

Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som har ett varaktigt värde 

och som således kan aktiveras och investeringsbokföras har medfört att bolaget valt att 

redovisa alla fältarbeten och omkostnader, dock ej borrningar, över resultaträkningen. 

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till – 1 131 KSEK (-1 531). 

Bolagets resultat motsvarar -0,32 SEK per aktie (-0,71). 

 

Likviditet och finansiering 
Den 31 augusti 2020 uppgick Bolagets likvida medel till 2 780 KSEK (511). Bolaget har inga  

långfristiga skulder. 

 

Eget kapital, aktiekapital och soliditet 

Den 31 augusti 2020 uppgick Bolagets eget kapital till 21 409 KSEK (15 954) varav 2 229 KSEK 

(1 312) utgjordes av aktiekapital, 1 118 KSEK (1 118) av bundna reserver och resterande  

18 062 KSEK (13 525) av fritt eget kapital. 

Bolagets soliditet uppgick den 31 augusti 20 till 82,9% (88,4%). 

 

Anställda 

Bolaget har 3 (3) personer anställda. Därutöver finns en inhyrd verkställande direktör och 

tidvis inhyrda konsulter. 

 

Aktien 

Den under november 2019 genomförda nyemission ökade antalet aktier med 9 174 815 

stycken. Aktiekapitalet efter nyemissionen är fördelat på 22 290 284 aktier med ett kvotvärde 

om 0,10 SEK. Samtliga aktier ägs med samma rätt till röst och vinst i bolaget.  

Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på Spotlight Stock Market under kortnamnet ABI 

och med ISIN-kod SE0006091476.  

      



 

 

      

      

 

Förslag till utdelning 

Styrelsen avser föreslå årsstämman att ingen utdelning skall lämnas för 2019/2020. 

Bolagets årsredovisning kommer att finnas tillgänglig 2020-12-22 på www.igrene.se samt 

www.spotlightstockmarket.com 

 

Redovisningsprinciper 

Från och med räkenskapsåret 2014/2015 upprättas årsredovisningen med tillämpning av 

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).  

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

 

Miljö och säkerhetsarbete  
För Igrene går omtanke och respekt för människor och miljö hand i hand med frågor kring 
säkerhet, hälsa och miljö. Såväl ägare, medarbetare, samhället i stort och framtida kunder 
gynnas av att vår verksamhet bedrivs på ett ansvarsfyllt och effektivt sätt. 
Syftet med vårt hållbarhetsarbete är att ytterst skapa lönsamhet för bolaget. Vi är övertygade 
att då måste vi integrera hållbarhetsfrågor i våra processer i så hög utsträckning som möjligt. 
För oss på Igrene är hållbarhet att: 

• ta ansvar för att alla lagliga krav ska vara uppfyllda där vi verkar  

• kontinuerligt arbeta för att minimera de miljömässiga konsekvenserna i kölvattnet av 

våra aktiviteter  

• bedriva vårt arbete så säkert som möjligt. Ingen ska skada sig när man jobbar för Igrene  

• Vi erbjuder våra medarbetare, rättvisa villkor  

• Vi har nolltolerans mot mutor och korruption  

• Hållbarhetsaspekter utgör del i beslutsunderlaget inför affärer och uppgörelser med 

kunder och partners.  

Igrene arbetar målmedvetet med att våra insatser ska genomföras med hög kvalitet, utan 
arbetsskador och med marginal till rådande krav och förordningar. Det är mycket glädjande 
att kunna konstatera att bolagets verksamhet genomförts helt utan arbetsskador på varken 
egen eller inhyrd personal.  
Igrenes prospekterande verksamhet ryms inom Minerallagens och Mineralförordningens 
regelverk. Verksamheten kräver inte miljötillstånd men det åligger verksamhetsutövaren att 
fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- 
och miljösynpunkt. Miljövårdsenheten inom Länsstyrelsen i Dalarna liksom Mora kommuns 
Miljökontor är samrådsmyndigheter och AB Igrene skall samråda med enskilda markägare före 
borrningar och dylikt. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att provpumpningar av borrhål 
bör kunna genomföras utan att allmänna intressen skadas. Beroende på omfattningen av 
provpumpningarna kan tillstånd för vattenverksamheten enligt Miljöbalken erfordras. 
Genom att utvinna naturgas och producera LNG så kommer vi kunna bidraga till en minskad 
global uppvärmning genom att:  

http://www.spotlightstockmarket.com/


 

 

• Avlasta och dra nytta av okontrollerade växthusgasutsläpp från Siljansringen. Diffusa 

utsläpp av metangas pågår kontinuerligt i Siljansringen. Metan är 30-80 gånger mer 

potent växthusgas än koldioxid  

• Erbjuda närproducerat naturgasalternativ till kunder i regionen och därmed eliminera 

tusentals lastbilstransporter från gasterminalerna på öst- och västkusten  

• Erbjuda ett miljövänligare alternativ till kol, bensin och diesel genom att reducera  

koldioxidutsläppen med 25% och eliminera problemen med NOX och småpartiklar  

• Lägga en hörnsten till vätgassamhället – framtidens energilösning – genom att 

konvertera metangas till vätgas 

 

Covid-19 

Igrene har haft måttliga olägenheter av rubricerade. De består av dröjsmål med material- och 

reservdelsleveranser. 

 

Kommande rapporttillfällen 
Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt följande plan: 

 

22 januari 2021  Kvartalsrapport Q1 

25 januari 2021  Årsstämma, plats MoraParken i Mora 

19 april 2021   Halvårsrapport 

19 juli 2021   Kvartalsrapport Q3 

18 oktober 2021  Bokslutskommuniké 2021 

 

 

Vid ytterligare frågor, kontakta tf vd Mats Budh, mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26 

 

Om Igrene 

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas. Bolaget är noterat 

på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare. 

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största 

meteoritkrater. 

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har 

genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.  

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.  

Bolaget har undersökningstillstånd för gas inom  stora delar av Siljansringen.  

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion 

av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken. 

Se www.igrene.se  

  

 

 

  

http://www.igrene.se/


 

 

AB Igrene (publ)      

       

       

   2020-06-01-    2019-06-01-       2019-09-01-        2018-09-01- 

Resultaträkning      (KSEK) 2020-08-31    2019-08-31      2020-08-31        2019-08-31 

   3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 

       

Rörelseintäkter 13 0 17     272 

Summa intäkter  13 0 17     272 

       

Rörelsens kostnader     

Externa kostnader  -752 -3 265 -3 187 -5 460 

Personalkostnader  -782    -444 -2 746 -2 517 

Avskrivningar/nedskrivningar -556    -892 -1 131 -1 531 

     

Summa rörelsens kostnader -2 090 -4 601 - 7 064 -9 508 

       

Rörelseresultat  -2 077 -4 601 -7 047 -9 236 

       

Finansiella poster      

Ränteintäkter    0   0    0      0 

Räntekostnader  -1   0 -212 - 132 

       

       

Resultat efter finansiella poster                             -2 078 -4 601 -7 259 -9 368 

       

Periodens resultat  -2 078 -4 601 -7 259 -9 368 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AB Igrene (Publ)   
 

  

    
 

  

    
 

  

Balansräkning (KSEK)  
 

 2020-08-31       2019-08-31 

    
 

  

Tillgångar   
 

  

Anläggningstillgångar  
 

  

Immateriella anläggningstillgångar        306       399 

Materiella anläggningstillgångar  21 923 16 789 

Finansiella anläggningstillgångar         50        50 

Summa anläggningstillgångar   22 279 17 238 

    
 

  

Omsättningstillgångar  
 

  

Kortfristiga fordringar      761    289      

Kassa och bank   
 2 780    511 

Summa omsättningstillgångar   3 541    800 

    
 

  

Summa tillgångar   
 25 820        18 038 

      

    
 

  

Skulder och eget kapital  
 

  

Eget kapital   
 

  

Bundet eget kapital   
   3 347   2 429 

Fritt eget kapital   
 18 062 13 525 

Summa eget kapital   
 21 409 15 954 

    
 

  

Skulder    
 

  

Kortfristiga skulder   
   4 411 2 084 

Summa skulder   
   4 411 2 084 

    
 

  

Summa skulder och eget kapital  25 820 18 038 

    
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AB Igrene (publ)    

     

     

    2019-09-01-    2018-09-01- 

Kassaflödesanalys      (KSEK)      2020-08-31    2019-08-31 

     

     
Rörelseresultat -7 259 -9 368 

Avskrivningar och nedskrivningar   1 131  1 531 

Betald skatt                 -22           -272 

Övriga poster som ej ingår i kassaflödet    

Betald ränta     
     

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar     -454    612 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder    2 331  -433 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 273       -7 930 

   

Investeringsverksamheten   
Investering i immateriella anläggningstillgångar    -103 

Investering i materiella anläggningstillgångar  - 6 171       -1 403 

Försäljning materiella anläggningstillgångar    675 

Förvärv av dotterbolag    -50 

    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 171 -881 

    

Finansieringsverksamheten    

Nyemission efter emissionskostnader                      12 713 7 223 

Amortering av lån            -6 000 -2 340 

Upptagna lån           6 000 1 250 

  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten            12 713 6 133 

  

Årets kassaflöde                                                      2 269 -2 678 

  

Likvida medel vid periodens början     511 3 189 

Likvida medel vid periodens slut    2 780 511 
 

 


