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Resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till – 2 633 KSEK (2 459) 

Resultat per aktie för perioden  – 0,36 SEK (-0,40) 

Bolagets soliditet uppgår till 95,1%  (91,4) 

 

 

Väsentliga händelser under kvartal två 

Undersökningstillstånd för gas 

Den 28 december 2015 beslöt Bergsstaten att mot bakgrund av den kompletterande 

information, som Igrene inlämnat, bevilja Igrene rätt att i ytterligare tre år fortsätta sina 

prospekteringsarbeten inom de två undersökningstillstånd där myndigheten tidigare avvaktat 

med beslut.  

Därmed har Igrene erhållit förlängda undersökningstillstånd avseende gas för tre områden 

(total areal 12.531 hektar) av de tio områden som bolaget vill fortsätta att undersöka. 

 

Däremot vägrar Bergsstaten att ompröva sitt beslut att avslå förlängda undersökningstillstånd 

avseende gas för sju områden om totalt 16.327 hektar. Igrene har överklagat beslutet till 

Förvaltningsrätten, som förväntas behandla ärendet under våren 2016. 

 
Undersökningstillstånd för olja 

I tidig januari 2016 ansökte Igrene om förlängning i ytterligare fyra år av undersökningstill-
stånden avseende olja för fem områden med en total areal om 14.183 hektar. Vid ansöknings-
tillfället har Igrene innehaft dessa tillstånd i sex år och prospekteringsarbetet fortskrider. 
Denna ansökan har ännu inte behandlats av Bergsstaten. 
 
 
 
 
 



 
Fullskaletest för produktion av gas 
Det produktionstest som skulle genomföras inom Morafältet med start i början av verksam-
hetsåret har flyttats till våren 2016 då de givare, ventiler och instrument som användes i detta 
uthållighetstest inte är gjorda för stark kyla.  
 
Fältarbeten 
Under vintern har bolaget bedrivit traditionella undersökningar i fält, genomfört viktiga 

research och förberett aktivering av produktionshålet i Morafältet. 

 

Väsentliga händelser efter kvartal två 

Ansökningar om nya undersökningstillstånd för gas och olja 

Den 8 mars ansökte Igrene om undersökningstillstånd för gas och olja för en inledande tid om 

tre år avseende 8 olika områden med en total areal om 10.015 hektar. 

Denna ansökan har ännu inte behandlats av Bergsstaten. 
 

ICONOIL 

Vid extra bolagstämma i Igrene den 30 november 2015 beslutades att rikta en emission av 

högst 357 142 teckningsoptioner till ICONOIL Group Ltd med åtföljande rätt att teckna högst 

357 142 nya aktier à 14 kronor styck senast den 15 mars 2016. 

ICONOIL har valt att inte utnyttja sin optionsrätt före den 15 mars utan önskar få denna möj-

lighet att teckna aktier framflyttad till den 15 juni 2016 på för övrigt oförändrade villkor. 

 

Den framflyttade tidpunkten för teckningsoptionerna innebär dock att Igrene måste hålla en 

extra bolagsstämma för att fatta beslut härom.  

 

ICONOIL äger sedan tidigare 384 615 aktier (5.2%) i Igrene. Om ICONOIL vid extra bolags-

stämma erbjudes nya teckningsoptioner och utnyttjar dessa innebär detta att bolaget utökar 

sitt ägande i Igrene till 9.6 % (5.2) eller 741 757 aktier (384 615) av Igrenes då totala antal 

aktier om 7 733 162.  

 

Halvårsresultat 
Bolaget redovisar inga intäkter. Kostnaderna uppgår till 2 633 KSEK (2 459), varav en 

väsentlig del avser kostnader för provtagningar och analyser samt övriga konsulttjänster. 

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

värde och som således kan bokföras som tillgång i balansräkningen har medfört att Bolaget 

valt att redovisa alla fältarbeten och omkostnader inklusive konsultkostnader över resultat- 

räkningen. Direkta kostnader för borrhåll bokförs som anläggningstillgång i balansräkningen 

och skrivs av enlig plan under 5 år. Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till 497 

KSEK (650).   Bolagets resultat för perioden motsvarar -0,36 SEK per aktie. 

 

 

 

 



 

Likviditet och finansiering 
Den 29 februari 2016 uppgick Bolagets likvida medel till 4 689 KSEK. 

Bolaget hade vid rapportdatumet inga långfristiga skulder. 

 

Eget kapital, aktiekapital och soliditet 
Den 29 februari 2016 uppgick Bolagets eget kapital till 13 260 KSEK varav 737 KSEK 

utgjordes av aktiekapital, 1 118 KSEK av bundna reserver och resterande 11 405 KSEK av 

fritt eget kapital. 

Bolagets soliditet uppgick vid samma datum till 95,1%. 
 
 

Anställda 

Bolaget har en (1) person anställd. Därutöver finns en inhyrd verkställande direktör och 

tidvis inhyrda konsulttjänster. 

 

Aktien 
Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på AktieTorget under kortnamnet ABI och med 

ISIN-kod SE0006091476. Aktiekapitalet är efter den mot ICONOIL Group Ltd riktade 

nyemissionen under senhösten 2015 fördelat på 7 376 020 aktier med ett kvotvärde om 

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

Antalet aktieägare uppgår till mer än 1500 st.  

Så här långt handlas aktien i relativt små volymer och till stor spread. 
 

 

Redovisningsprinciper 

Bolagets redovisning upprättas från och med föregående räkenskapsår i enlighet med Bokförings- 

nämndens allmänna råd 2012:1 (K3 reglerna). 

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. 

 
 

Kommande rapporttillfällen 

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt följande plan: 

22 juli 2016 Kvartalsrapport Q3 

21 oktober 2016 Bokslutskommuniké 
 

20 januari 2017 Kvartalsrapport Q1 
 
 
 

Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, Verkställande Direktör 

mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26 

mailto:mats.budh@igrene.se


Om Igrene 
 

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

meteoritkrater. 

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser längs Siljansringens perifera delar. Flera prov- 

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

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

 
Igrene har varit verksamt i cirka tio år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom 

mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där 

förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda. 
 

Se www.igrene.se 
 
 
 

 

AB Igrene (publ)       

   2015-09-01-
2016-02-29 

 2014-09-01-
2015-02-28 

 2014-09-01-
2015-08-31 Resultaträkning (KSEK)    

         6 mån  6 mån  12 mån 

Rörelseintäkter  0  0  0 

Summa intäkter  0  0  0 

        

Rörelsens kostnader       

Externa kostnader  -1 743  -1 583  -3 450 

Personalkostnader  -393  -232  -617 

Avskrivningar enligt plan -497  -650  -1 303 

Summa rörelsens kostnader -2 633  -2 465  -5 370 

        

Rörelseresultat  -2 633  -2 465  -5 370 

        

Finansiella poster       

Ränteintäkter  0  6  7 

        

Resultat efter finansiella poster -2 633  -2 459  -5 363 

        

Periodens resultat  -2 633  -2 459  -5 363 

http://www.igrene.se/


 

 

 

 

 

 
AB Igrene (Publ)     

 

Balansräkning 
 

(KSEK) 

 
 2016-02-29 

 
      2015-02-28 

 
         2015-08-31 

Tillgångar 
    

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 1 333 665 699 

Materiella anläggningstillgångar 7 639 2 546 5 014 

Finansiella anläggningstillgångar 1 1  1 

Summa anläggningstillgångar 8 973 3 212  5 714 

Omsättningstillgångar 
    

Kortfristiga fordringar  281 203 842 

Kassa och bank  4 689 3 337 6 475 

Summa omsättningstillgångar 4 970 
 

3 540 7 317  

Summa tillgångar 
 

13 943 6 752  13 031 

Skulder och eget kapital  

Eget kapital     

Bundet eget kapital  1 855 1 735 1 817 

Fritt eget kapital  11 405 4437 9 076 

Summa eget kapital  13 260 6 172 10 893 

Skulder 
    

Kortfristiga skulder  683 580 2 138 

Summa skulder  683 580 2 138 

Summa skulder och eget kapital 13 943  6 752 13 031  



 

 

 

 

 

 
AB Igrene (publ)     

  
2015-09-01- 2014-09-01- 2014-09-01- 

Kassaflödesanalys (KSEK) 2016-02-29 2015-02-28 2015-08-31 

  6 mån 6 mån 12 mån 

Rörelseresultat 
 

-2 633 -2 465 --5 363 

Avskrivningar och nedskrivningar  497 656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
650 

1 303 

Andra ej likviditetspåverkande poster 0 0 0 

Erhållen ränta  0 6 0 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 561 205 -433 

Ökning minskning av kortfristiga skulder -1 455 -407 1 151 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 030 -2 011 -3 342 

Investeringsverksamheten 
    

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -733 0 -102 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -3 024 -152 -3 205 

Sålda materiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Kassaflöde från investringsverksamheten -3 757 -152 -3 307 

Finansieringsverksamheten 
    

Nyemission efter emissionskostnader                 5 000 0 7 625 

Periodens kassaflöde 
 

-1 787 -2 163 976 

Likvida medel vid periodens början 
 

6 476 5 500 5500 

Likvida medel vid periodens slut  4 689 3 337 6 476 
 


