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Nyckeltal och kommentarer

Kommentarer Q3
• Försäljning av tre instrument: M8 England, 

Acoulyte Polen och S2 Finland.
• Nedskrivning NO2 sensor om 3,3MSEK iom

strategirevidering.

Likvida medel 
• 32 723 kSEK (2022-09-30)

Väsentliga händelser under kvartalet
• Insplorion tar order på två 

forskningsinstrument
• Insplorion presenterar sin uppdaterade 

strategi och sätter fullt fokus på vätgas

Efter periodens slut
• Inga
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Ny strategiskt riktning

• Fokus på vätgas med bibehållen instrumentaffär och nedprioritering av områden där det i dag saknas rätt 
teknik- och marknadsförutsättningar, dvs volymsensor för batterimätning samt sensor för att mäta 
kvävedioxid.

• Bevisa teknologin i kundfinansierade vätgasprojekt och nå kommersiell framgång.

• Accelerera vägen till kommersiell fas genom att undersöka alternativa vägar i form av partnerskap, 
samgåenden och förvärv.
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Vätgas för en grönare framtid

• Grön vätgas - en nyckel till en mer hållbar värld

• Massiva initiativ lanseras för att accelerera övergång 
• H2@Scale (US)
• RePowerEU (EU)
• Clean Energy Partnership (EU)
• Pres Biden’s 3 USD/kg tax credit on Hydrogen (US)
• …and more

• Hydrogen Council och McKinsey spår upp att till 500 miljarder USD investeras 
fram till 2030

• Stora mängder grön vätgas kommer behöva produceras, lagras, transporteras 
och användas.



5

HYDROGEN
ECONOMYProduction

Distribution

Storage

Utilization

\\\\

SAFETY & EFFICIENCY
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Insplorion H2 sensing plattform

Ytbeläggningar och
“nano discs” av olika
palladiumlegeringar för 
rätt sensoregenskaper
för olika applikationerNanosensor

Egenskaper Nyttor

Selektiv för H2  Detektion av H2 i olika typer av
gaser

Snabb respons Snabbare beslut

Flexibel Kan anpassas för olika typer av
sensormiljöer

Optisk utläsning Sensor kan frikopplas från
elektronik
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Fokus framåt – exekvera på vår strategi

• Fokus på sensorer för vätgasmätning, med bibehållen instrumentaffär 

• Bevisa teknologin i kundfinansierade vätgasprojekt och nå kommersiell framgång

• Accelerera vägen till kommersiell fas genom partnerskap, samgåenden och förvärv
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Frågor
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