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Del I - Styrets årsberetning for 2020
Historikk og formål

PolyDisplay℗®™ ble konsipert og patentert i 1985, stiftet som AS i 1991, omdannet til ASA i 1995, og
omdannet til AS igjen etter generalforsamlingens beslutning den 30. desember 2009. PolyDisplay AS er
datterselskap til Fjord International AS i Fjord™ Gruppen. Selskapet har sin forretningsadresse på LysGlimt i
Sandefjord. Selskapets formål er å forvalte display- og optisk minneteknologien EASL DMD™ (Electrically
Addressable Smectic Liquid – Daylight Memory Display) for industrialisering og kommersialisering og bli en
ledende internasjonal aktør innen displayrelatert industri. Selskapet vil oppnå dette gjennom å kontrollere og
produsere EASL væsken i Norge, samt, selv eller via kontrollerbar(e) partner(e), styre produksjon av ID™
moduler (ImageDisplay), nå også registrert som varemerket e-display™, med væske som selges og leveres til
kunder i henhold til solgte lisensretter innen definerte geomarkeder i referanse samarbeid med Fjord Industries.

Driften i 2020
Selskapet har fortsatt arbeidet med å etablere mulige forretningsmessig samarbeid med partnere i både inn- og
utland. Enkelte prosesser har kommet lengre enn andre, men det er til i dag ikke inngått bindende avtaler. Det
er også ført dialog med offentlige myndigheter innenfor generell finansiering av gründervirksomhet og
kapitaltilgang, uten at det heller har gitt resultater for selskapet. Men en viss form for «oppvåkning» hos
myndighetene synes å ha skjedd, der har PolyDisplay/Fjord systemet hatt en medvirkende rolle. Styret skulle
gjerne sett at konkrete løsninger hadde blitt funnet, men dette arbeidet fortsetter i 2021.
Selskapet har hatt - og har fortsatt – en meget anstrengt økonomi. Økonomisk var 2020 å leve «fra hånd til
munn», med økonomiske bidrag fra styrets medlemmer for å få hjulene til å gå rundt. Det er absolutt et
minimum av ressurser til stede. Dette kan også forklare at det tar tid å finne finansielle løsninger for selskapet.
Styret har igjen avstått fra utbetaling av styrehonorarer. Morselskapet Fjord International AS har i hovedsak
finansiert PolyDisplay siden 2004 etter protokollført anmodning fra selskapets styre, signerte avtaler, og mot
tinglyst pant på 15 millioner kroner i alle selskapets eiendeler. En fornyet avtale med morselskapet ble
forhandlet gjennom 2017 og endelig signert den 4. mars 2018. En 10 år lang konflikt med vår ledende
bankforbindelse og avtalepartner DnB ble endelig løst gjennom et forlik signert av partene den 2. april 2019.
Etter dette er totale fordringer fra Fjord p.t. på inntil 30 MNOK inkludert bokførte kostnader. All videre
utvikling ivaretas p.t. av morselskapet og selskapets styremedlemmer. Det var bl.a. gjennomført en reise til
Kina i april 2019 som førte til gjenbesøk på høsten 2019. Dette følges også opp av morselskapet.
Viktigste hendelse i 2020 var kjøpet 100% av aksjene i TechnoDisplay AS for NOK 3 001 375. Oppgjøret av
kjøpet skjedde ved nyemisjon av aksjer til morselskapet og minoritetsaksjonærene.

Datterselskaper og konsernforhold
PolyDisplay AS har fire heleide datterselskaper, men etter omdanning til AS i 2009 har styret besluttet å ikke
utarbeide konsernregnskap.

Organisasjon og ledelse
Det er ingen ansatte i PolyDisplay AS eller i noen av datterselskapene. PolyDisplay AS har via Management
avtale med hovedeier, Fjord International AS, ivaretatt administrasjon og regnskap gjennom innleid assistanse
fra Skjerven Accounting AS. Dr. Adam Jackson er registret som daglig leder fra 3.7.2019.

Årsregnskapet
Resultatet inkluderer bl.a. ikke betalte leie-, rente- og management kostnader på NOK 75 000 i til Fjord
International AS, som også har dekket utgifter til vedlikehold av patenter. Generalforsamlingen besluttet den
30.12. 2019 fravalg av revisor, og dette er meldt og registrert i Brønnøysundregistrene. Kjøpet av
TechnoDisplay AS øker verdien av det totale fremførbare underskuddet med verdi tilsvarende kjøpesummen.
Samtidig er det besluttet å skrive ned verdien på driftsmidler og immaterielle eiendeler med NOK 1 900 000.
Med ikke betalte rentekostnader for utestående til morselskapet på NOK 299 247 er årsregnskapet for
PolyDisplay således negativt med NOK 2 302 428.
Selskapets økonomiske situasjon tilsier at man fortsatt trenger tilførsel av kapital, og styret jobber med
alternativer for å få til dette. Det er knyttet usikkerhet til verdivurderingen av immaterielle eiendeler, men
styret mener at disse, gitt nødvendig tilførsel av kapital, er potensielt betydelig høyere enn det som er oppført.

PolyDisplay AS

Selskapets balanseverdi er øket til NOK 22 699 607, hvorav egenkapitalen er NOK 10 660 267 og består
hovedsakelig av immaterielle eiendeler. Selskapet klarer i dagens situasjon ikke å betjene gjelden til
hovedeier. Fjord International AS holder fortsatt muligheten åpen for at PolyDisplay AS får tilbakeført all
teknologi mot betaling av utestående krav samt management- og leiekostnader. Det har vært gjennomført et
betydelig arbeid for å samle alle intellektuelle eiendeler, samt vedlikeholde og utvikle patenter for å forbedre
underlaget til utstedelse av lisensavtaler framover i tid.
Styret er ikke kjent med at det er inntrådt andre forhold etter 31. desember 2020 som er av betydning for
bedømming av selskapets stilling og resultat, ut over det som er vurdert over og under avsnittet om «Videre
drift».

Disponering av årsresultat
Styret har foreslått følgende disposisjon for netto underskudd i PolyDisplay AS:
Overført til udekket tap
NOK 2 302 428
---------------------------------------------------------------------------------------Sum disponert
NOK 2 302 428

Arbeidsmiljø og det ytre miljø
Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende.
arbeidsrelaterte skader eller ulykker i 2020.

Selskapet forurenser ikke det ytre miljø.

Det var ingen

Kvinnerepresentasjon i styret og likestilling
Styret har i 2020 bestått av en kvinne av totalt fire medlemmer.

Videre drift og utvikling
Selskapet har også i 2020 gjennomført en særdeles stram ressurs- og økonomistyring, og holdt kostnader på et
absolutt minimum. Økonomien har hele tiden vært under god kontroll, men selskapet trenger egenkapital.
Selv om flertallet av patenter er prior art peker styret på at markedsverdien av de immaterielle rettighetene og
andre aktiva er styrket gjennom 2009 - 2020 ved at selskapet er kommet nærmere produkter for markeder hvor
EASL-teknologien har klare fortrinn både kvalitativt og økonomisk i forhold til aktuelle konkurrenter. Dette
er bekreftet av Vegmyndighetene i bl.a. Norge og Sverige, samt nye sluttkunder og produksjonspartnere, både
fra USA og Asia/Europa. Det er også registrert at andre selskaper kommer med produkter som kan benyttes i
sammenheng med vinduer, eksempelvis det tyske konsernet Merck.
I samsvar med Regnskapslovens krav, bekrefter styret at årsoppgjøret er satt opp under forutsetning om videre
drift av selskapet («going concern»). Grunnlaget for denne vurderingen er basert på de forutsetningene som er
redegjort for ovenfor.
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