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ANDRA KVARTALET 2018
➢
➢
➢
➢

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 9 (0) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -4 744 (-3 093) TSEK
Resultat per aktie var -0,28 (-0,19) SEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4 370 (-6 056) TSEK

FÖRSTA HALVÅRET 2018
➢
➢
➢
➢
➢

Nettoomsättningen uppgick till 9 (0) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -7 616 (-4 573) TSEK
Resultat per aktie var -0,46 (-0,31) SEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 600 (-4 571) TSEK
Likvida medel uppgick på balansdagen till 44 729 (37 516) TSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET
➢ Halvledarexperten Johan Lodenius värvades till styrelsen. Med över 20 års erfarenhet från
ledande positioner inom globala telekom- och halvledarjättar som Qualcomm och Mediatek, var
han med och förändrade marknaden för hur mobiler byggs och standarder sätts.
➢ Designvinst med det norska nystartartade innovationsföretaget FireNanny AS, där avsikten är att
JonDeTechs sensor ska integreras i FireNannys överhettningslarm. Larmet består av en liten
enhet som fästes på en laddare och övervakar temperaturen med hjälp av JonDeTechs IR-sensor
JIRS3.
➢ Nyemissionen i april-maj 2018 i samband med noteringen fulltecknades och 25,3 MSEK efter
emissionskostnader tillfördes bolaget i början av juni 2018. JonDeTechs aktie noterades på
Nasdaq First North Stockholm den 25 maj 2018.
➢ Registrering av nyemissionen på Bolagsverket genomfördes i slutet av maj och antalet aktier i
bolaget uppgår därefter till 18 121 000.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
➢ Utveckling och produktion har förstärkts med ytterligare två medarbetare.

För ytterligare information kontakta:
Robert Ekström, VD
robert.ekstrom@jondetech.se
+46 72 525 05 25

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, 08-545 013 30.
Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB är skyldig att offentliggöra enligt
MAR, EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 08:45.

Om JonDeTech
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som
bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella
sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en
mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets
grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Läs mer på http://www.jondetech.se/
eller se hur IR-sensorn fungerar på https://www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

