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VD har ordet
Året har naturligtvis starkt påverkats av Covid-19, men då vårt team i Spanien har bibehållit 
en hög och bra kvalitet på vår produktion så fick vi glädjande en ny order på 3 MSEK fjärde 
kvartalet avseende radioproduktion under januari – juni 2021. 

Ett tydligt besked gällande kvalitén på vår radioproduktion 
fick vi under mitten av februari då vårt spanska radioformat 
”Podriem fer-ho millor” blev framröstat som bästa underhåll-
ningsprogram av 70 000 röstande i Valenciaregionen.
 
För våra musikartister går det tyvärr trögare då vi har haft den 
rådande situationen under ett års tid och vi vet idag inte när 
vi kan hoppas eller tro på en mer normal situation. Vi har av 
denna anledning valt att inte förlänga med våra artister Dila 
och Sweeney. Vi hoppas och tror att vi kan göra något bra 
med vår artist Hybrid så fort som marknaden är i ett normal-
läge igen. 

Mer glädjande är det med vårt nyligen tecknade avtal med 
tv-bolaget NTA i Nigeria som kommer att ge oss en möjlig 
räckvidd på 30 miljoner tittare i Nigeria under augusti då vårt 
format Football Dreamz skall sändas. Vi jobbar nu på att sig-
nera fler tv-distributionsavtal som därmed skall öka vår räck-
vidd och då möjliggöra fler intäkter för projektet. 

Som vi tidigare pressmeddelat så kommer jag att sluta som 
VD efter drygt fyra år med Nexar och från maj månad så tar 
Joachim Kamph över som ny VD.

Mats Johansson
Verkställande direktör
Nexar Group AB (publ)

Å r s r e d o v i s n i n g  2020
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Football Dreamz och player management
Dotterbolaget Nexar Football AB har under det gångna året 
förhandlat med flera större mediebolag avseende sändnings-
rättigheterna till FOOTBALL DREAMZ. Målsättningen har hela 
tiden varit att säkerställa en stor räckvidd. Totalt kommer 13 
episoder av FOOTBALL DREAMZ att produceras och inspel-
ningsplatsen är förlagd till Cotonou, Benin. Fotbollslegendaren 
John Fashanu, fd engelska landslaget, Wimbledon och Aston 
Villa blir en av FOOTBALL DREAMZ programledare. John 
har en lång framgångsrik karriär som programvärd i stora 
tv-produktioner som den engelska versionen av Gladiators, 
Deal or No Deal Nigeria och The Crazy Gang. John deltog 
även i den pilotinspelning som genomfördes av FOOTBALL 
DREAMZ i november 2019.  

Nexar Football har under oktober 2020 genomfört kvalifi-
ceringsuttagning till FOOTBALL DREAMZ 2021 i Cotonou, 
Benin. Under uttagningarna producerades även två avsnitt på 
50 min vardera som skall ligga till grund för att marknadsföra 
formatet FOOTBALL DREAMZ och syftade även till att faststäl-
la produktionskvalitet och produktionsresurser. Totalt medver-
kade 860 spelare som utvärderades under fem dagar varav 
sex spelare valdes ut att medverka i finalen av FOOTBALL 
DREAMZ 2021. Spelarna representerar länderna Benin, 
Nigeria, Togo och Niger. 

Bolagets player management har under året haft begrän-
sade möjligheter att utvecklas på grund av rådande Covid-19 
pandemin. Placering och marknadsföring av spelare främst 
från Afrika förbereds och kommer att intensifieras när möjlig-
het ges.

Gällande kommande scoutingprogram planeras det att ge-
nomföras minst två program under våren 2021. Det första på-
börjades i slutet av första kvartalet på fyra orter i Benin och 
avslutas under maj och det andra planeras att påbörjas i bör-
jan av maj i Nigeria.

I februari 2021 undertecknades distributionsavtal med 
det nigerianska statliga mediebolaget Nigerian Television 
Authority (NTA).  Totalt kommer 13 episoder av FOOTBALL 
DREAMZ att produceras och sändas under fyra veckor i au-
gusti 2021. Programmen kommer att sändas på prime time i 
Nigerias största tv-nätverk vilket innebär en räckvidd på över 

30 miljoner möjliga tittare. Bolaget ser avtalet med NTA som 
en riktigt bra plattform för FOOTBALL DREAMZ att utvecklas 
på och förhandlingar med andra medieaktörer om sändnings-
rättigheter i andra länder fortlöper.

Vidare har under mars 2021 ingåtts strategiskt samar-
betsavtal med KIFA, Kanu International Football Academy. 
Samarbetet med KIFA innebär att Nexar Football får tillgång 
till en mycket bra scoutingplattform när det gäller att hitta unga 
talangfulla nigerianska spelare till tv-programmet FOOTBALL 
DREAMZ och samtidigt representera de bästa spelarna 
och hjälpa spelarna att kunna identifieras av professionella 
fotbollsklubbar.

Radiokoncept
Vårt spanska helägda dotterbolag har under senaste tre 
åren konceptutvecklat och producerat en handfull radio-
format, för det lokala mediebolaget À punt från Valencia. 
Samarbetet fungerar riktgit bra och våra produktioner ligger 
i lyssnartoppen.

Under hösten 2020 har dotterbolaget tagit två nya orders 
med ett totalt ordervärde på 4,9 MSEK. Avtalen löper under 
tio månader och startade i september. Den avser vårt radio-
format PODRÍEM FER-HO MILLOR som tidigare sändes un-
der vardagar men som nu flyttar sin sändningstid till helgen. 
Formatet har utvecklats för att passa som ett längre helgpro-
gram och är nu både ett nyhets- och underhållningsprogram. 

Nyligen vann formatet ett prestigepris för bästa underhåll-
ningsprogram udner 2020 för radio/tv, framröstat av 70 000 
personer. 

Vi hoppas att vår framgång inom radioproduktionskall ge 
oss fler möjligheter till att offerera nya medieformat till spanska 
medieaktörer.

Bolagets artister
På grund av rådande omständigheter med covid-19 har vi bli-
vit tvingade att förändra lanseringsplanerna för våra artister. 
Det har också inneburit att vi valt att inte förlänga avtalet med 
två av artisterna: Sweeney och Dila Stellar. När branschen 
återgår till ett mer normalläge hoppas vi att det är läge att 
fortsätta lanseringen med Hybrid.

Kort om verksamheten
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Nexar Group AB (publ), 556899-2589 får här-
med avge årsredovisning och koncernredovisning för 2020, företagets åttonde räkenskapsår.

Allmänt om verksamheten

Nexar Group AB (publ) med säte i Stockholm. Bolaget 
är publikt och har idag ca 3 000 aktieägare.  Bolagets 
affärsidé är att genom smart och innovativ konceptut-
veckling skapa dagens och morgondagens medieformat 
för den yngre generationen, agera rådgivare för ta-
languflla fotbollsspelare samt utveckla och lansera unga 
musiktalanger.

Bolagets vision är att etablera sig som en stark leveran-
tör av kreativa egenutvecklade medieformat för digitala 
kanaler, TV och radio samt utveckla och bygga globala 
spelare- och artistverksamheter. 

Bolaget har ett helägt dotterbolag i Valencia, Spanien; 
Nexar Productions SL. Bolaget har också tre delägda dot-
terbolag, Nexar Music Ltd (54%), Nexar Entertainment Ltd 
(54%) samt Nexar Football AB (68,5%).

Det svenska moderbolaget har det övergripande ansva-
ret för verksamheten, genom att man äger alla rättigheter 
till koncepten inklusive format och kontrakterade artister.
Dotterbolaget i Spanien har tre tillsvidareanställda. I de 
delägda dotterbolagen arbetar främst de andra delägar-
na, samt ett fåtal andra kontrakterade konsulter.

Redovisningsvaluta i koncernen är SEK. Dotterbolagen 
redovisar i EUR, SEK resp GBP, men omräknas till SEK i 
koncernredovisningen. I efterföljande avsnitt med finansiell 
information redovisas samtliga belopp i KSEK.

Viktiga händelser under perioden

Ny order på 3,0 msek
Helägda dotterbolag Nexar Productions SL, har fått till en 
förlängning av radioformatet PODRÍEM FER-HO MILLOR 
som produceras och sänds under helgerna sedan i sep-
tember. Förlängningen innebär att dotterbolag har avtal 
om att prodcera och sända radioprogrammet fram till och 
med juni 2021. Ordervärdet är 3,0 MSEK. Kunden är fort-
satt mediehuset Á punt i Valencia.

Uttagning till Football Dreamz genomfördes i Benin
Dotterbolaget Nexar Football AB har arrangerat första 
talanguttagningen till konceptet FOOTBALL DREAMZ i 
Cotonou, Benin under två veckor i oktober. Uttagningen 
skedde tillsammans med lokalt management, tränare, fot-
bollsklubbar samt Benins fotbollsförbund. 

Uttagningen i Benin skall ses som startskottet för bola-
gets nyutvecklade talangkoncept FOOTBALL DREAMZ. Vi 
samlade 860 unga talangfulla fotbollsspelare från Benin, 

Togo, Niger och Nigeria som alla kämpade för en plats i 
den globala finalen av FOOTBALL DREAMZ, som plane-
ras att ske under 2021. 

Slutligen var det sex spelare som vann varsin biljett till 
den globala finalen av FOOTBALL DREAMZ. Dessa sex, 
tillsammans med ytterligare två spelare har skrivit under 
managementavtal med Nexar Football.

Riktad emission genomförd
På extra bolagsstämman den 23 oktober 2020 besluta-
des om att genomföra en riktad nyemission om 1,6 MSEK. 
Emissionen erbjöds till Bolagets större aktieägare samt till 
Bolagets ledning och styrelse. Emissionskursen var 0,10 
SEK. Emissionen blev fulltecknad och Bolagets aktiekapital 
kommer därmed att ökas med 320 000 kronor. De nya 
aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den 
avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemis-
sionen har registrerats. 

Ny order på 1,9 msek
Helägda dotterbolag Nexar Productions SL, har fått en 
kraftigt utökad sändningstid för sina radioprogram under 
lördagar och söndagar. Ordervärdet är på 1,9 MSEK och 
avser produktion under fyra månader med start i septem-
ber 2020. Radioformatet PODRÍEM FER-HO MILLOR som 
tidigare sändes under vardagarna är nu flyttat till helgen 
med åtta timmars sändning under lördagar och söndagar. 
Formatet har utvecklats och är nu ett nyhets- och under-
hållningsprogram som kommer att sändas fyra timmar per 
helgdag. Kunden är mediehuset Á punt i Valencia.

Nexar Football ingår samarbetsavtal med fifa-legend
Nexar Football AB, dotterbolag till Nexar Group AB, har 
tecknat ett samarbetsavtal med FIFA-legenden Nwankwo 
Kanu och hans bolag KIFA - Kanu International Football 
Academy. 

KIFA är en fotbollsplattform utformad för att stödja ta-
langfulla nigerianska fotbollsungdomar. Samarbetet inne-
bär att vi kommer att agera som rådgivare för utvalda 
talanger från deras akademier i Nigeria, med syftet att 
placera spelarna i någon professionell klubb i vårt klubb-
nätverk. KIFA driver idag över 60 talangutvecklingscentra 
i 36 delstater i Nigeria, där målsättningen är att utveckla 
nästa generation av framgångsrika fotbollsspelare.

Genom detta samarbete kommer vi ges en unik möjlig-
het att hitta talangfulla spelare i Afrikas ledande fotbollsna-
tion Nigeria.  

Kanu kommer även att medverka som mentor till spe-
larna i kommande produktion av vårt talangformat 
FOOTBALL DREAMZ. 

Å r s r e d o v i s n i n g  2020
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Beslut om utgivande av teckningsoptioner
Årsstämman den 26 juni 2020 beslutade om emission av 
högst 6 364 322 teckningsoptioner. Rätt att teckna teck-
ningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, tillkomma ett av Nexar Group AB helägt 
dotterbolag (”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet för 
Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna. 

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en 
ny aktie i Bolaget under tiden från och med registrering av 
teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 30 
juni 2021. Teckningskursen per aktie skall uppgå till ett be-
lopp motsvarande 0,13 kr. Ökningen av Bolagets aktieka-
pital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att 
uppgå till högst 127 286,44 kronor. 

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska 
tillkomma VD, vice-VD, ledande befattningshavare, anställ-
da och konsulter i Bolaget. Teckningsoptionerna skall över-
låtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs 
utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna 
med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

Bolaget tillfördes 2,4 msek genom teckningsoptioner
Den extra bolagsstämman 14 november 2019 beslutade att 
varje tecknare i den emission som genomfördes under hös-
ten 2019 skulle tilldelas en teckningsoption per tecknad aktie 
med en lösenkurs om 0,18 SEK och en löptid på ett år från 
beslutsdatum., se mer ovan. 

Investerarna valde under januari 2020 att lösa in dessa 
teckningsoptioner vilket då tillförde bolaget 2,4 MSEK. 

Emissionen ökade antalet aktier i Bolaget med 13 333 
333 st. 

Överenskommelse med delägare i Nexar Football AB
De två största delägarna till Nexar Football AB (Nexar 
Group AB och Joachim Kamph) har den 20 februari 2020 
kommit överens med den tredje delägaren, Sockatyes Ltd 
om att köpa ut dem från Bolaget. Köpeskillingen uppgår till 
ca 125 KSEK. Anledningen är att Sockatyes aviserat att de 
varken har tid eller energi att vara delaktiga i projektet fram-
över. De kommer istället fokusera all sin kraft på den fotbolls-
klubb de äger i Spanien.

Detta är mycket bra nyheter då köpeskillingen är att anses 
som mer symbolisk än spegla det verkliga värdet i dotter-
bolaget, samt är en mindre ersättning för Sockatyes bidrag 
under den tid de varit ägare. Bland annat så nyttjades de-
ras faciliteter och fotbollsanläggning i samband med pilotin-
spelningen av Football Dreamz hösten 2019. 

Detta innebär vidare att Nexar Group har ökat sin äga-
randel av dotterbolaget från 55% till 68,5%.

Stärker balansräkningen i Nexar Football AB
Nuvarande ägare och styrelsen till Nexar Football AB har 
kommit överens om att Nexar Group AB utger ett aktieägar-
tillskott till dotterbolaget motsvarande 580 KSEK.

Viktiga händelser efter periodens utgång

Distributionsavtal med en räckvidd om 30 miljoner 
tittare
Dotetrbolaget Nexar Football AB har tecknat ett TV-
distributionsavtal med det nigerianska statliga mediebolaget 
Nigerian Television Authority (NTA). Avtalet gäller sänd-
nings-rättigheten i Nigeria avseende det egenutvecklade ta-
langformatet FOOTBALL DREAMZ. 

Totalt kommer 13 episoder av FOOTBALL DREAMZ att 
produceras och sändas under fyra veckor i augusti 2021, 
varav flera episoder ska innehålla live-inslag. Programmen 
kommer att sändas på prime time i Nigerias största tv-nät-
verk som tillhandahålls av NTA, vilket innebär en räckvidd på 
över 30 miljoner möjliga tittare. 

Riktad emission av konvertibler genomförd
På extra bolagsstämman den 8 januari 2021 beslutades om 
att genomföra en emission av konvertibler med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen erbjöds till Bolagets 
större aktieägare samt till Bolagets ledning och styrelse. 

Emissionen blev fulltecknad och har inneburit att Bolaget 
upptagit konvertibla lån om 3 MSEK genom emission 
av högst 43 000 000 konvertibler. De nya konvertibler-
na emitterades till en kurs om 0,07 kronor per konvertibel. 
Teckningskursen för de nya konvertiblerna motsvarar enligt 
styrelsen bedömt marknadsvärde. 

Lånet ska förfalla till betalning den 31 januari 2022 i den 
mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av 
konvertibel är berättigad att under tiden från och med den 
31 januari 2021 till och med den 31 januari 2022 påkalla 
konvertering, av hela eller delar av den konvertibla fordran, 
till nya aktier i Bolaget. Varje konvertibel ger rätt att teckna 
en (1) ny aktie i Bolaget till en konverteringskurs om 0,07 
kronor per aktie, vardera aktie med ett kvotvärde om 0,02 
kronor. 

Prestigepris: bästa underhållningsprogram
Dotterbolaget Nexar Productions SL har nyligen vunnit ett 
prestigepris för bästa underhållningsprogram för radio/tv, 
framröstat av 70 000 personer. 

Utmärkelsen som ges ut av Premis Tresdeu avser radiopro-
grammet PODRIEM FER-HO MILLOR som Nexar produce-
rar varje helg och som har sänts sedan september 2020 i 
radiokanalen A punt. 

Premis Tresdeu arrangerar årligen en omröstning i 
Valenciaregionen där ett flertal priser ges ut till lokala krea-
törer och mediebolag. Många andra format, såväl tv som 
radio, deltog i årets omröstning. Normalt sett brukar tv-for-
mat stå sig starkt och vinna denna typ av priser men denna 
gång vann alltså Nexars radioprogram PODRIEM FER-HO 
MILLOR omröstningen som årets bästa underhållningspro-
gram för radio/tv. 

Ny CEO i Nexar Group
Nuvarande CEO Mats Johansson har efter fyra år valt att 
avsluta sitt uppdrag för Nexar och kommer att efter den 1 
maj verka inom andra medieprojekt. 

Joachim Kamph som idag är VD för dotterbolaget Nexar 
Football AB tar över som ny CEO i Nexar Group från maj 
månad. 

Å r s r e d o v i s n i n g  2020
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Förseningar pga Covid-19
Som de flesta bolag i världen har vi drabbats av den pågå-
ende Covid-19 pandemin. Vår produktion av radioprogram i 
Spanien fortgår dessbättre då mediesändningar anses vara 
av vikt och därför har tillåtelse att fortsätta. Dock har vi blivit 
tvunga att skjuta fram en hel del aktiviteter rörande våra musik- 
och fotbollsverksamheter.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ges.

Förslag till behandling av årets resultat
Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Flerårsöversikt, koncernen    
   2020 2019 2018 

Nettoomsättning (KSEK) 5 469 5 242 1 594
Resultat efter finansiella poster (KSEK) -4 491 -7 890 -9 875
Rörelsemarginal (%) neg. neg. neg.
Avkastning på eget kapital (%) neg. neg. neg.
Balansomslutning (KSEK) 1 558 2 207 2 702
Soliditet (%) neg. 103,8% -neg.
Nettoresultat per aktie -0,03 -0,12 -0,52
Eget kapital per aktie 0,0 0,0 -0,09
Antal anställda 4,25 4,25 4

Flerårsöversikt, moderbolaget 
   2020 2019 2018

Nettoomsättning (KSEK) 213 1 277 1 077
Resultat efter finansiella poster (KSEK) -5 511 -4 789 -7 625
Rörelsemarginal (%) neg. neg. neg.
Avkastning på eget kapital (%) neg. neg. neg.
Balansomslutning (KSEK) 5 143 6 428 4 174
Soliditet (%) 70,5% 80,0% neg.
Nettoresultat per aktie -0,04 -0,07 -0,40
Eget kapital per aktie 0,03 0,06 -0,02
Antal anställda 1,25 1,25 1

Från föregående år balanserat resultat  3 095 040
Under året tillskjutna medel via nyemission  3 405 540
Årets resultat  -5 510 769
Summa  989 811

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Att balansera i ny räkning  989 811

Å r s r e d o v i s n i n g  2020

Definitioner

Rörelsemarginal
Rörelsens omsättning dividerat med rörelsens kostnader

Avkastning på eget kapital
Rörelsens resultat efter skatt dividerat med eget kapital

Soliditet
Eget kapital i relation till balansomslutningen vid periodens 
utgång. 

Nettoresultat per aktie
Årets nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier un-
der året.

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antalet aktier på bokslutsdagen.
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RESULTATRÄKNING, KONCERNEN 

    2020 2019 2017 
   Not Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec
RÖRELSENS INTÄKTER  
Nettoomsättning 2 5 469 5 242 162
Övriga rörelseintäkter 3 321 12 6
Summa intäkter  5 790 5 254 168
   
RÖRELSENS KOSTNADER  
Produktionskostnader  -258 -1 595 -6 509
Övriga externa kostnader  -3 455 -5 282 -4 868
Personalkostnader 4 -6 299 -5 534 -2 800
Av- och nedskrivningar 5, 6 -264 -269 -995
Summa kostnader  -10 376 -12 680 -15 172
   
Rörelseresultat  -4 486 -7 426 -15 004
   
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA  POSTER  
Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 3 - 4
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -8 -464 -178
Summa resultat från finansiella poster  -5 -464 -174
   
Resultat efter finansiella poster  -4 491 -7 890 -15 178
   
Skatt på årets resultat 9 - - -
   
ÅRETS RESULTAT  -4 491 -7 890 -15 178 

Hänförligt till
Moderbolagets aktieägare  -4 491 -7 890
Innehav utan bestämmande inflytande  - -

Räkenskaper för koncernen, KSEK

Å r s r e d o v i s n i n g  2020
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BALANSRÄKNING, KONCERNEN     

TILLGÅNGAR  2020 2019 2017 
   Not 31 dec 31 dec 31 Dec 
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar  
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 - 250 2 819
   
Materiella anläggningstillgångar  
Inventarier, verktyg och installationer 6 33 40 108
   
Finansiella anläggningstillgångar  
Andra långfristiga fordringar  - - 7
   
Summa anläggningstillgångar  33 290 2 934
   
Omsättningstillgångar  
Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar  176 181 -
Skattefordringar  - - 524
Övriga fordringar 10 162  245 152
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 274 606 2 780
   
Kassa och bank 13, 17 913 885 516
  
Summa omsättningstillgångar  1 525 1 917 3 917
   
SUMMA TILLGÅNGAR  1 558 2 207 6 939

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital  
Aktiekapital (131 714 950 aktier)  2 634 1 781 1 088
Aktiekapital ej reg  - 267 -
Övrigt tillskjutet kapital  42 043 38 644 27 210
Annat eget kapital inkl årets resultat  -45 266 -40 588 -26 448
Eget kapital hänf. till moderftgs aktieägare  -589 104 1 859

Innehav utan bestämmande inflytande  - - -
SUMMA EGET KAPITAL  -589 104 
   
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder  748 1 007 1 602
Övriga kortfristiga skulder  976 637 2 621
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 423 458 857
Summa kortfristiga skulder  2 147 2 103 5 080
  
SUMMA SKULDER  2 147 2 103 5 080

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 558 2 207 6 939
   
 

Å r s r e d o v i s n i n g  2020
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - KONCERNEN   
     
    Övrigt tillskjutet Annat eget kapital Summa 
   Aktiekapital kapital inkl årets resultat Eget kapital  

Ingående Eget kapital 2019-01-01 4 152 29 749 -36 300 -2 399
Omräkningsdifferens - - -1 -1
Nyemission 1 499 8 895 - 10 394
Nedsättning av aktiekapitalet -3 603 - 3 603 -
Årets resultat - - -7 890 -7 890
Eget kapital 2019-12-31 2 048 38 644 -40 588 104

Omräkningsdifferens - - -187 -187
Nyemission* 586 3 399 - 3 985
Årets resultat - - -4 491 -4 491
Eget kapital 2020-12-31 2 634 42 043 -45 266 -589

Antalet utstående aktier per 2020-12-31 var 131 714 950 st. Antalet utestående aktier per 2019-12-31 var 89 048 284 st. Ökningen av antalet aktier beror på de 
genomförda nyemsissionerna under 2020.
* Tillfört kapital 4,0 MSEK, varav 0,008 MSEK var emissionskostnader

KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN
  
    2020 2019 2017
   Not Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec
Den löpande verksamheten  
Resultat efter finansiella poster  -4 491 -7 890 -15 178
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:  
   Avskrivningar  264 269 995
   Omräkningsdifferens  ’-194 -19 304
   Minoritetsintresse  - - -
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital  -4 421 -7 640 -13 879
  
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital  
    Förändring av kortfristiga fordringar  420 255 14 395
    Förändring av kortfristiga skulder  45 -2 999 -3 573
Kassaflöde från löpande verksamheten  -3 956 -10 332 -3 057
  
Investeringsverksamheten  
    Förvärv av materiella anläggningstillgångar  7 26 -21
    Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  - - -3
Kassaflöde från investeringsverksamheten  7 26 -24
  
Finansieringsverksamheten  
Nyemission  3 985 12 282 1 205
Nyemission, ej reg  - 1 600
Emissionskostnader  -8 -3 488 - (2 021)
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  3 977 10 394 3 226
  
Årets kassaflöde  28 35 145
Likvida medel vid årets början  885 850 371
Likvida medel vid årets slut 17 913 885 516

Å r s r e d o v i s n i n g  2020
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RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET
  
    2020 2019 2017
   Not Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec
RÖRELSENS INTÄKTER  
Nettoomsättning 2 - 109 72
Koncernomsättning 2 213 1 168 - 
Övrig omsättning 3 320 12 6
Summa intäkter  533 1 289 78
   
RÖRELSENS KOSTNADER  
Produktionskostnader  - - -4 901
Övriga externa kostnader  -2 007 -4 271 -8 397
Personalkostnader 4 -1 702 -1 093 -857
Nedskrivning koncerninterna fordringar   -2 080 - -
Av- och nedskrivningar  5, 6 -250 -250 -954
Summa kostnader  -6 038 -5 614 -15 109
   
Rörelseresultat  -5 506 -4 236 -15 031
   
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA  POSTER  
Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 - - -
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -5 -463 -177
Summa resultat från finansiella poster  -5 -463 -177
   
Resultat efter finansiella poster  -5 511 -4 789 -15 208
   
Skatt på årets resultat 9 - - -
  
ÅRETS RESULTAT  -5 511 -4 789 -15 208

Räkenskaper för moderbolaget, KSEK

Å r s r e d o v i s n i n g  2020



M e d i a p r ov i d e r  d e l å r s r a p p o r t  // J a n u a r i  -  M a r s  2008028

MARKNADSINFORMATION 

NEXAR GROUP AB (PUBL) 12

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET

TILLGÅNGAR  2020 2019 2017
   Not  31 dec 31 dec 31 dec
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar  
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 - 250 2 819
   
Materiella anläggningstillgångar  
Inventarier, verktyg och installationer 6  - - 44
   
Finansiella anläggningstillgångar  
Andelar i koncernföretag 15  1 820 1 123 28
Andra långfristiga fordringar   - - 4

Summa anläggningstillgångar   1 820 1 373 2 895
   
Omsättningstillgångar  
Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar   - - 33
Fordran koncernföretag   2 902 4 155 -
Övriga fordringar  10 107 219 38
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  11 19 109 2 780
   
Kassa och bank  13, 17 295 572 418

Summa omsättningstillgångar   3 323 5 055 3 269
   
SUMMA TILLGÅNGAR   5 143 6 428 6 164

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital  
Bundet eget kapital  
Aktiekapital (131 714 950 aktier)   2 634 1 781 1 088
Aktiekapital ej reg   - 267 -
   
Fritt eget kapital  
Överkursfond   42 043 38 644 27 210
Balanserat resultat   -35 542 -30 760 -11 596
Årets resultat   -5 511 -4 789 -15 208
   
Summa eget kapital   3 624 5 143 1 494
   
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder   607 927 1 515
Skuld till koncernföretag   57 - 291
Övriga kortfristiga skulder   562 26 2 653
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  14 292 332 211
Summa kortfristiga skulder   1 518 1 285 4 670

SUMMA SKULDER   1 662 1 285 4 670
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   5 143 6 428 6 164

Å r s r e d o v i s n i n g  2020
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - MODERBOLAGET     

   Aktiekapital Överkursfond Bal. resultat Årets resultat Summa EK
Eget kapital 2019-01-01 4 152 29 749 -26 738 -7 625 -462
Omföring resultat föregående år - - -7 625 7 625 -
Nyemission 1 499 8 895 - - 10 394 
Nedsättning av aktiekapitalet -3 603 - 3 603 - -
Årets resultat - - - -4 789 -4 789
Eget kapital 2019-12-31 2 048 38 644  -30 760 -4 789 5 143

Omföring resultat föregående år - - -4 789 4 789 -
Nyemission 586 3 399 - - 3 985 
Teckningsoptioner - - 7 - 7
Årets resultat - - - -5 511 -5 511
Eget kapital 2020-12-31 2 634 42 043  -35 542 -5 511 3 624

Antalet utstående aktier per 2020-12-31 var 131 714 950 st. Antalet utestående aktier per 2019-12-31 var 89 048 284 st. Ökningen av antalet aktier 
beror på de genomförda nyemsissionerna under 2020.
* Tillfört kapital 4,0 MSEK, varav 0,008 MSEK var emissionskostnader

KASSAFLÖDESANALYS, MODERBOLAGET

    2020 2019 2017
   Not Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec
Den löpande verksamheten  
Resultat efter finansiella poster  -5 511 -4 790 -15 208
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:  
   Avskrivningar  250 250 954
  Övrig justering  15 - -
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital  -5 246 -4 540 -14 254
  
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital  
    Förändring av kortfristiga fordringar  1 455 -1 307 8 916
    Förändring av kortfristiga skulder  233 -3 351 -2 223
Kassaflöde från löpande verksamheten  -3 558 -9 198 -3 155
  
Investeringsverksamheten  
    Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  -696 -1 038 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -696 -1 038 -
  
Finansieringsverksamheten  
Nyemission  3 985 12 282 1 205
Nyemission, ej reg  - 1 600 
Emissionskostnader  -8 -3 488 - (2021)
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  3 977 10 394 3 226
  
Årets kassaflöde  -277 113 111
Likvida medel vid årets början  572 458 307
Likvida medel vid årets slut 17 295 572 418

Å r s r e d o v i s n i n g  2020
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper mm

Årsredovisningen är upprättad enligt  årsredovisningslagen 
(1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Koncernredovisning
Koncernredovisning omfattar moderbolaget och bolag i vilka 
moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av 
rösterna eller på annat sätt har bestämmande inflytande.
Koncernredovisningen är upprättad enligt den så kallade 
förvärvsmetoden om koncernredovisning. Förvärvsmetoden 
innebär att moderbolaget indirekt förvärvar dotterbolagets till-
gångar och övertar dess skulder. Aktier i dotterbolag avräknas 
mot det egna kapitalet i koncernföretagen vid förvärvstillfället. 
Andelar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde i mo-
derbolagets redovisning.

Omräkning av utländska verksamheter
Verksamheter vars funktionella valuta är annan än svenska 
kronor omräknas till svenska kronor enligt dagskursmetoden. 
Detta innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och övriga 
skulder omräknas till balansdagens kurs. Kursdifferenser som 
uppkommer vid omräkningen, omräkningsdifferenser, förs di-
rekt mot eget kapital. Resultaträkningen har omräknats till ge-
nomsnittskursen och balansräkningen till balansdagens kurs.

Intäktsredovisning
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits el-
ler kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det 
är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodo-
göras bolaget och intäkterna kan beräknas på tillförlitligt sätt.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas 
eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidi-
gare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. 
Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nomi-
nella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser 
som är beslutade eller som är aviserade och med stor säker-
het kommer att fastställas.  

Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning 
beräknas bli betalt. 

Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till ba-
lansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelseford-
ringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan 
kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skul-
der redovisas som finansiella poster. 

Anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan på materiella och immateriella an-
läggningstillgångar baseras på verkliga anskaffningsvärden 
och skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjan-
deperiod. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, 
utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. 
Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
* Inventarier, verktyg och installationer 5 år
* Immateriella anläggningstillgångar 5 år

Ersättning till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som 
koncernen lämnar till de anställda. Koncernens ersättningar 
innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, 
och bonus. Redovisning sker i takt med intjänandet.  

Avsättningar
Avsättningar redovisas i balansräkningen när bolaget har en 
legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händel-
se då det är sannolikt att ett utflöde av resurser som är för-
knippade med ekonomiska fördelar kommer att krävas för att 
uppfylla förpliktelsen och beloppet kan beräknas på ett tillför-
litligt sätt.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys har upprättats efter tillämpande av den 
indirekta metoden. Analysen visar årets förändring av kas-
sabehållningen uppdelad på rörelse- investerings- och 
finansieringsverksamhet.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpningen av redovisnings-
principer, baseras ofta på ledningens bedömningar, upp-
skattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den 
tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och antagan-
den är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra 
faktorer, som under rådande förhållanden anses vara rimliga. 
Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade 
värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår 
tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna 
och antaganden ses över regelbundet. Eventuella ändringar 
redovisas i den period ändringen görs, om den endast på-
verkat denna period, eller i den period ändringen görs och 
framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell och 
framtida perioder. De väsentliga riskerna i den finansiella rap-
porteringen avser främst redovisat värde på immateriella an-
läggningstillgångar. Det bokförda värdet är beroende av att 
den framtida marknaden för bolagets produkter utvecklas som 
förväntat. Per den 31 december 2020, är bedömningen att 
redovisat värde på dessa poster inte överstiger verkligt värde.

Å r s r e d o v i s n i n g  2020
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning 
   Koncernen  Moderbolaget
   2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Fördelning per intäktsområde
Produktionsintäkt avseende radiokoncept 5 436 5 131 - -
Deltagarintäkt för scoutingprogram fotboll 28 - - -
Sponsorintäkter - 30 - 30
Övriga intäkter 5 81 - 79
Vidarefakturering omkostnader, koncern - - 213 1 168
Total, KSEK 5 469 5 242 213 1 277

Fördelning per land
Spanien 5 436 5 131 - -
Sverige 28 109 213 1 277
England 5 2 - -
Total, KSEK 5 469 5 242 213 1 277

Not 3 Övriga rörelseintäkter
   Koncernen  Moderbolaget
   2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Permitteringsstöd Tillväxtverket 321 - 321 -
Övriga rörelseintäkter - 12 - 12
Summa 321 12 321 12

Not 4 Anställda, personalkostnader och ersättning till styrelse
 
   2020  2019
Medelantalet anställda Totalt varav Totalt varav
    kvinnor  kvinnor
Moderbolag
Sverige 1,25 0,0 1,25 0,0
Totalt moderbolag

Dotterbolag
Spanien 3,0 1,0 3,0 1,0
England 0,0 0,0 0,0 0,0
Totalt dotterbolag 3,0 1,0 3,0 1,0

Koncernen totalt 4,25 1,0 4,25 1,0

   Koncernen  Moderbolaget
   2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Löner och ersättningar
Styrelsen och VD 981 618 981 618
Övriga anställda 3 775 3 505 275 140
Totala löner och ersättningar 4 756 4 123 1 256 758

Sociala kostnader
Pensionskostnader Styrelsen och VD 84 82 84 82
Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 443 1 297 339 231
Totala sociala kostnader 1 527 1 379 423 313

Å r s r e d o v i s n i n g  2020
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Ledande befattinngshavares ersättningar
Styrelsen och styrelsens ordförande
Till styrelsen utgår fast arvode enligt årsstämmans beslut, ett prisbasbelopp till ledamöter samt två prisbasbelopp till styrelsens ordfö-
rande. Flertalet av styrelsens ledamöter har avstått sin ersättning under 2020/2021 och ingen ledamot har erhållit någon ersättning 
utöver styrelsearvodet och har inga pensionsförmåner eller avtal om avgångsvederlag.

Verkställande direktören/koncernchefen
Ersättning till VD utgörs av en grundlön om 70 000 kronor per månad, samt ett pensionssparande om 7 000 kronor per månad.
Vid uppsägning från Bolagets sida äger verkställande direktören rätt till uppsägningstid motsvarande sex månader. 

Aktierelaterade program till nyckelpersoner
6 364 322 teckningsoptioner har utfärdats inom ramen för det optionsprogram som beslutades på årsstämman
den 26 juni 2020. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till och med den 30 juni 2021. 
Teckningskursen per aktie skall uppgå till ett belopp motsvarande 0,13 kr. 

Könsfördelning i styrelse och ledning
Samtliga nu sittande styrelseledamöter är män. Samtliga personer som ingår i Bolagets ledning är män.

Not 5 Immateriella anläggningstillgångar 
   Koncernen  Moderbolaget
   2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 4 698 4 698 4 698 4 698
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 4 698 4 698 4 698 4 698

Ingående avskrivningar -3 048 -2 798 -3 048 -2 798
Årets avskrivningar -250 -250 -250 -250
Ingående nedskrivningar -1 400 -1 400 -1 400 -1 400
Årets nedskrivningar - - - -
Totalt -4 698 -4 448 -4 698 -4 448

Utgående planenligt restvärde - 250 - 250

Not 6 Materiella anläggningstillgångar 
   Koncernen  Moderbolaget
   2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 104 148 - -
Årets inköp 7 26 - -
Årets försäljningar/utrangeringar - -70 - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 111 104 - -

Ingående avskrivningar -64 -81 - -
Årets avskrivningar -14 -28 - -
Årets försäljningar/utrangeringar - 41 - -
Utgående ackumulerade avskrivningar -78 -64 - -

Utgående planenligt restvärde 33 40 - -

Not 7 Ersättningar till revisorer
   Koncernen  Moderbolaget
   2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Mazars AB 150 160 150 160
Summa 150 160 150 160

Å r s r e d o v i s n i n g  2020
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Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
   Koncernen  Moderbolaget
   2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Övriga ränteintäkter och liknande poster
Övriga ränteintäkter 3 - - -
Summa 3 - - -

Övriga räntekostnader och liknande poster
Övriga räntekostnader -8 -464 -5 -464
Summa -8 -464 -5 -464

Not 9 Skatt på årets resultat
   Koncernen  Moderbolaget
   2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Aktuell skatt - - - -
Summa redovisad skatt - - - -

Avstämning av effektiv skattesats
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (21,4%) - - - -
Redovisad skatt - - - -

Not 10 Övriga fordringar 
   Koncernen  Moderbolaget
   2019-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Momsfordran 113 207 84 181
Övriga fordringar 49 38 23 38
Summa 162 245 107 219

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
   Koncernen  Moderbolaget
   2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna intäkter 255 536 - 39
Övriga förutbetalda kostnader 19 70 19 70
Summa 274 606 19 109

Not 12 Uppskjuten skattefordran och skatteskuld, underskottsavdrag
Uppskjutna skattefordringar värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och fram-
tida skattepliktiga resultat. Bolaget har outnyttjade underskottsavdrag uppgående till 52 953 KSEK (49 527) varav samtliga avser 
ej redovisade underskottsavdrag. Dessa avser skattemässiga förluster och företaget bedömer det osäkert om dessa underskotts-
avdrag kommer att kunna utnyttjas p.g.a. osäkerhet om när i framtiden tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att genereras. 
Därmed har upplupna skattefordringar inte redovisats.

Not 13 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
   Koncernen  Moderbolaget
   2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Ställda säkerheter
Företagsinteckningar Inga Inga Inga Inga

Å r s r e d o v i s n i n g  2020
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Å r s r e d o v i s n i n g  2019

Eventualförpliktelser
Borgensförbindelser Inga Inga Inga Inga
Garanti, spärrmedel gentemot Euroclear Sweden AB 50 50 50 50

Not 14 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 
   Koncernen  Moderbolaget
   2019-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Upplupen semesterlöneskuld 62 100 62 100
Upplupen löneskatt 40 37 40 37
Upplupen redovisnings- och revisionskostnad 165 90 165 85
Övriga upplupna kostnader 156 231 25 110
Summa 423 458 292 332

Not 15 Andelar i koncernföretag 
    2020-12-31 2019-12-31

Ingående bokfört värde  1 124 41
Nybildning  - 28
Förvärv  116 -
Villkorat aktieägartillskott  580 1 055
Utgående bokfört värde  1 820 1 124

Dotterbolag
Nexar Productions SL, CIF B98706575. Bolaget bildas under 2015 och är beläget i Valencia, Spanien. Anskaffningskostnaden var 
3 000 EUR. Moderbolaget äger 3 000 andelar i dotterbolaget vilket motsvarar 100% ägande. Bolagets eget kapital per balans-
dagen var -40 KEUR och årets resultat 2020 var 1 KEUR.
Nexar Music Ltd, 301077844. Bolaget bildas under 2018 och är beläget i London, England. Anskaffningskostnaden var 0,6 
KGBP. Moderbolaget äger 54% av andelarna i dotterbolaget. Bolagets eget kapital per balansdagen var -301 KGBP och årets 
resultat 2020 var -40 KGBP.
Nexar Entertainment Ltd, 300716156. Bolaget bildas under 2018 och är beläget i London, England. Anskaffningskostnaden var 0,6 
KGBP. Moderbolaget äger 54% av andelarna i dotterbolaget. Bolagets eget kapital per balansdagen var -42 KGBP och årets 
resultat 2020 var -2 KGBP. 
Nexar Football AB, 559205-8019. Bolaget bildades under 2019. Anskaffningskostnaden var 28 KSEK. Moderbolaget har däref-
ter förvärvat ytterligare 13,5% av aktierna till en anskaffningskostnad om 116 KSEK. Moderbolaget äger 68,5% av andelarna i dot-
terbolaget på balansdagen. Bolagets eget kapital per balansdagen var 25 KSEK och årets resultat 2020 var -584 KSEK.

Not 16 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Vi hänvisar till stycket om ”Viktiga händelser efter periodens utgång” i förvaltningsberättelsen sid 4-5. Vi vill dock speciellt belysa det 
som de flesta bolag i världen har vi drabbats av under 2020, nämligen den pågående Covid-19 pandemin. Vår produktion av 
radioprogram i Spanien fortgår dessbättre då mediesändningar anses vara av vikt och därför har tillåtelse att fortsätta. Dock har 
vi blivit tvunga att skjuta fram en hel del aktiviteter rörande våra musik- och fotbollsverksamheter. Vi kan i dagsläget inte bedöma 
de fulla effekterna av hur mycket Covid-19 kommer påverka oss. Det är dock styrelsens bedömning att de väsentliga osäker-
hetsfaktorerna som är kopplade till Covid-19 utbrottet inte bedöms vara av sådan karaktär och omfattning att bolagets förmåga 
att fortsätta sin verksamhet påverkas inom överskådlig tid.

Not 17 Likvida medel 
   Koncernen  Moderbolaget
   2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Kassa 8 8 1 1
Banktillgodohavanden 905 877 294 571
Summa 913 885 295 572
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Undertecknade försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisnings-
sed och ger en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat, samt att förvaltningsberät-
telsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

  
  Stockholm den 8 april 2021.

 Sverker Littorin  Mats Jakobsson 
 Styrelseordförande  Styrelseledamot 

 Anders Petersen  Joachim Kamph 
 Styrelseledamot  Styrelseledamot 
  

 samt

 Mats Johansson
 Verkställande direkör

  Min revisionsberättelse har avgivits den 8 april 2021
  

  Jesper Ahlkvist
  Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Nexar Group AB (publ), org.nr 556899-2589. 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen för Nexar Group AB för år 2020. Bolagets års-
redovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 4-19 i 
detta dokument. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncern¬redo-
visningen upprättats i enlighet med årsredovisnings¬lagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderbolagets och koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2020 och av dessas finansiella resul-
tat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsre-
dovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidor-
na 1-3 samt sidorna 22-25. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för denna andra information.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredo-
visningen omfattar inte denna information och jag gör inget ut-
talande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är det mitt ansvar att läsa den informa-
tion som identifieras ovan och överväga om informationen i 
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag 
även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende den-
na information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldiga att rappor-
tera detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 

och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oe-
gentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för be-
dömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållan-
den som kan påverka förmågan att fortsätta verksam¬heten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något rea-
listiskt alternativ till att göra något av detta.   

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huru-
vida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en re-
visionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en så-
dan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller till-
sammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska be-
slut som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:
» identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga fel-

aktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat uti-
från dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är till-
räckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för 
mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oe-
gentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalsk-
ning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

» skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets in-
terna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hän-
syn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

» utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkställan-
de direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhö-
rande upplysningar.

» drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
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inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksam-
heten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsentliga osäker-
hetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernre-
dovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbe-
vis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

» utvärderar jag den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen och koncern-
redovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktio-
nerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild.

» inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbe-
vis avseende den finansiella informationen för enheterna 
eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett ut-
talande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar 
för styrning, övervakning och utförande av koncernrevi-
sionen. Jag är ensamt ansvarig för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens pla-
nerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den in-
terna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning för Nexar Group AB för år 
2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten en-
ligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel-
sens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns an-
svar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositio-
ner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till ut-
delning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 

och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer 
på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska si-
tuation och att tillse att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medels¬förvaltningen och bolagets ekono-
miska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-
gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsför-
valtningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt avseende:
» företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller

» på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är för-
enligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av för-
valtningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst el-
ler förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och vä-
sentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på så-
dana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om an-
svarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens för-
slag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 
jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Anmärkning 
Bolaget har under räkenskapsåret inte i rätt tid betalat skatter 
och avgifter. 

Lund, 2021-04-08

Jesper Ahlkvist
Auktoriserad revisor
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Styrelse, ledande befattningshavare
och revisorer
Nexars styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie 
ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Nexars styrelse består för närvarande av fem (5) 
ledamöter. Styrelsens arbete styrs av Aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsord-
ning som Nexars styrelse antagit. Bolagets arbetsordning stipulerar bland annat ansvarsför-
delningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Styrelse

sverker littorin

Styrelseordförande
Födelseår: 1955
Ordförande sedan 2018
Utbildning: Civilekonom på Handelshögskolan
Erfarenhet: Tidigare Group Vice President Elekta AB, 
Executive Vice President Pharmadule AB både VD och seder-
mera Styrelseordförande MedCap AB. Tidigare Ordförande 
i Olivia gruppen, Samtrans, Qbank, Medlearn, tidigare i sty-
relsen för Sectra AB och PartnerTech AB. Ställföreträdande 
Kommunalråd i Danderyd.
Andra pågående uppdrag: Ordförande i African Resources 
AB, Papilly AB, samt i privata Effekt Svenska AB och Zazz 
Energy AB. Ledamot i de noterade bolagen Dividend Sweden 
AB, Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (SENS), 
Raybased AB, Onoterat AB, Meltron AB och HemDel AB 
samt i privata Yepson Oy. Etiopisk Honnorärskonsul i Sverige. 
Senior Advisor Nordic Growth Market NGM, Capillar 
Capital AB och Skinner Advisory AB.
Aktieinnehav: 1 666 aktier

Mats Jakobsson

Styrelseledamot
Födelseår: 1946
Ledamot sedan 2018, Tidigare ordförande sedan 2015.
Utbildning: Civilekonom vid Lunds universitet
Erfarenhet: För närvarande partner i Centrecourt AB, 
Stockholm, som arbetar med finansiering och affärsutveckling. 
Har sedan tidigare bred erfarenhet av ledande positioner 
inom ekonomi (ekonomidirektör), IT och logistik i bolag som 
Micronic, PC Express (listat) och Dell Inc. (Norden).
Andra pågående uppdrag: Ledamot: Centrecourt AB (publ), 
Corebuilder AB, Svensk Stugservice AB, Briggen Tre Kronor 
AB och Bropelaren Invest AB. Suppleant: Ocean Ekonomi AB.
Aktieinnehav: 2 239 710 aktier

anders petersen

Styrelseledamot
Födelseår: 1969
Ledamot sedan 2020
Erfarenhet: Anders är största ägare i Nexar Group AB. 
Anders är direktör och delägare till två firmor. Det ena är ett 
fastighetsbolag som driver och utvecklar fastigheter inom före-
trädesvis Köpenhamnsområdet. Anders driver även ett aktuellt 
tillväxtbolag som producerar veganska snackbars. Anders är 
också aktiv inom den finansiella sektorn.
Andra pågående uppdrag: Administrerande Direktör i 
Maders Real Group.
Aktieinnehav: 32 141 913 aktier via bolag och privat

JoachiM kaMph

Styrelseledamot
Födelseår: 1965
Ledamot sedan 2020
Erfarenhet: 15 års erfarenhet från fotbollsbranschen genom 
flera ägardrivna företag. Tidigare lång erfarenhet av affärsut-
veckling och försäljning i Telecom Finland, Sonera, Utfors, Fun 
Play och Star of Hope.
Andra pågående uppdrag: För närvarande fortfarande ak-
tiv som VD i VSGS Management AB och Velletri Soccer samt 
som Sport Business Developer och agent för företaget TM 
Grupo Immobiliario. 
Aktieinnehav: 0 aktier
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Ledning

Mats Johansson

Verkställande direktör
Födelseår: 1960
Utbildning: Teknisk gymnasieutbildning och  marknads-
kommunikation
Erfarenhet: Bakgrund inom media och IT. Medgrundare och 
chef för den internationella plattformen för det svenska före-
taget Seamless, och VD tills det börsnoterades. Omfattande 
erfarenhet från media och TV - försäljningsorienterad.
Andra pågående uppdrag: Ordförande: Nexar Music 
Ltd, Nexar Entertainment Ltd. Ledamot: Brand Invest & 
Management Scandinavia AB och M&M Scandinavia AB.
Aktieinnehav: 1 715 098 aktier via bolag och privat
Teckningsoptioner 2020-01: 2 200 000 st

olof herMelin

CFO
Födelseår: 1963
Utbildning: Civ.ek, Uppsala universitet
Erfarenhet: Lång och bred erfarenhet som de senaste 20 åren 
bl a omfattat corporate finance (IPOs mm), investment mana-
ger på mindre riskkapitalbolag och olika CFO-uppdrag inklu-
sive några noterade bolag (bl a Exalt och Sens)
Andra pågående uppdrag: CFO hos Papilly AB (publ)
Aktieinnehav: 0 aktier

Bolagets revisor
Nexar Group AB´s valda revisor är Jesper Ahlkvist, 
Auktoriserad Revisor i Mazars AB, Scheelevägen 17, 223 63 
Lund. E-mail: jesper.ahlkvist@mazars.se.

Ägarstyrning och
styrelserepresentation
Nexar styrelse och ledning arbetar med en aktiv ägarstyrning 
och Bolagets störste ägare finns representerad i styrelsen.

Styrelsekommittéer
Nexars styrelse har inte utsett några kommittéer. Styrelsen fat-
tar alltid beslut om tillsättande och ersättning till verkställande 
direktören.
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Aktien, aktiekapitalet och 
ägarförhållanden
Aktien har ISIN-kod SE0009346109. Alla aktier har samma 
röststyrka, en röst vardera. Aktiekapitalet uppgår på balans-
dagen till 2 634 299 SEK fördelat på 131 714 950 aktier 
med ett kvotvärde om 0,02 SEK. Samtliga utgivna aktier är 
fullt betalda. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieä-
gare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier 
som aktieägaren innehar. Det föreligger inga begränsningar 
i aktiens överlåtbarhet. Bolagets aktie är ej heller föremål för 
erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller 
lösningsskyldighet. Bolagets aktier har ej varit föremål för of-
fentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregå-
ende räkenskapsår.

Aktieägaravtal
Inget aktieägaravtal finns för Bolagets aktier.

Teckningsoptioner
Bolagsstämman beslutade den 26 juni 2020 att emittera teck-
ningsoptioner för ledande befattningshavare eller personal, 
medförande rätt att teckna högst 6 364 322 aktier i Nexar 
Group AB till en emissionskurs om 0,13 SEK per aktie, innebä-
rande en ökning av aktiekapitalet med högst 127 286 SEK. 
Teckningstiden sträcker sig fram till och med den 30 juni 2021. 
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att med-
arbetare genom en egen investering skall ta del av och verka 
för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktie under hela 
den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att 
kunna rekrytera kompetent och engagerad personal.

Rättigheter för aktier
Samtliga aktier har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och 
vinster och har samma röstetal. Vid en eventuell likvidation 
kommer aktieägare att ha rätt till andel av överskott i relation 
till antalet aktier aktieägaren innehar. I händelse av eventuell 
likvidation, inlösen eller konvertering kommer samtliga aktier 
att ha samma prioritet. Innehavare av aktier kommer att ha fö-
reträdesrätt vid nyteckning av aktier. Avsteg från företrädesrät-
ten kan dock förekomma.

Bemyndiganden
Årsstämman den 26 juni 2020 beslutade om att bemyndiga 
styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera 
tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller 
teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 20 pro-
cent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade 

aktier, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. 
Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner som be-
slutas med stöd av bemyndigandet skall kunna förenas med 
villkor att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall 
betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i öv-
rigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagsla-
gen. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella 
flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventu-
ella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra. 

Utdelningspolicy
Beslut om utdelning fattas av stämman och utbetalning om-
besörjes av Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer den som 
är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktie-
boken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av 
bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant 
belopp per aktie genom Euroclears försorg. Bolaget tillämpar 
inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser 
kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med 
undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- 
och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för 
aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skat-
terättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk 
kupongskatt. Nexar har hittills inte lämnat någon utdelning.

Nuvarande situation
Nexar befinner sig i ett utveckling- och expansionsstadie var-
för ingen utdelning hitintills utbetalats. Styrelsen har för avsikt 
att fortsätta låta Bolaget balansera eventuella vinstmedel för 
att finansiera vidare tillväxt och drift av verksamheten.

Konvertibla skuldebrev
På extra bolagsstämman den 8 januari 2021 beslutades om 
att genomföra en emission av konvertibler med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen erbjöds till Bolagets 
större aktieägare samt till Bolagets ledning och styrelse. 

Emissionen blev fulltecknad och har inneburit att Bolaget 
upptagit konvertibla lån om 3 MSEK genom emission av högst 
43 000 000 konvertibler. De nya konvertiblerna emitterades 
till en kurs om 0,07 kronor per konvertibel. Teckningskursen 
för de nya konvertiblerna motsvarar enligt styrelsen bedömt 
marknadsvärde. 

Lånet ska förfalla till betalning den 31 januari 2022 i den 
mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av 
konvertibel är berättigad att under tiden från och med den 31 
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januari 2021 till och med den 31 januari 2022 påkalla kon-
vertering, av hela eller delar av den konvertibla fordran, till 
nya aktier i Bolaget. Varje konvertibel ger rätt att teckna en (1) 
ny aktie i Bolaget till en konverteringskurs om 0,07 kronor per 
aktie, vardera aktie med ett kvotvärde om 0,02 kronor. 

Aktiekapitalets utveckling     

   Ökning Totalt Ökning Totalt 
År Händelse antal aktier antal aktier aktiekapital, SEK aktiekapital, SEK Kvotvärde, SEK
2012 Nybildning 50 000 50 000 50 000 50 000 1,00
2015 Nyemission 50 000 100 000 50 000 100 000 1,00
2016 Nyemission 120 000 220 000 120 000 220 000 1,00
2016 Nyemission 88 339 308 339 88 339 308 339 1,00
2016 Nyemission 34 773 343 112 34 773 343 112 1,00
2016 Nyemission 54 041 397 153 54 041 397 153 1,00
2016 Fondemission 0 397 153 198 577 595 730 1,50
2016 Split 10:1 3 574 377 3 971 530 0 595 730 0,15
2017 Nyemission 3 076 663 7 048 193 461 499 1 057 229 0,15
2017 Nyemission 207 935 7 256 128 31 190 1 088 419 0,15
2018 Nyemission 20 426 247 27 682 375 3 063 937 4 152 356 0,15
2019 Nyemission 33 124 27 715 499 4 969 4 157 325 0,15
2019 Nedsättning aktiekapital 0 27 715 499 -3 603 015 554 310 0,02
2019 Nyemission 46 192 314 73 907 813 923 846 1 478 156 0,02
2019 Nyemission 15 140 471 89 048 284 302 810 1 780 966 0,02
2020 Nyemission 13 333 333 102 381 617 266 666 2 047 632 0,02
2020 Nyemission 13 333 333 115 714 950 266 667 2 314 299 0,02
2020 Nyemission 16 000 000 131 714 950 320 000 2 634 299 0,02
   

Aktieägarförteckning

Bolaget har i dagsläget cirka 3 000 aktieägare. De tio största ägarna i Bolaget per 2021-02-26 inkl kända förändringar därefter 
framgår av nedanstående uppställning:    

Ägare Innehav Andel%
SIX SIS AG i ägares ställe 32 141 913 24,4%
Dividend Sweden AB 15 753 673 12,0%
Peter Rasmussen 8 210 000 6,2%
BNY Mellon NA 8 013 333 6,1%
Nordnet i ägares ställe 5 356 293 4,1%
Kim Hansen 4 040 567 3,1%
Zogar Management 4 000 000 3,0%
Avanza Pension 2 251 889 1,7%
Mats Jakobsson 2 239 710 1,7%
Arian Ismail 2 149 152 1,6%
JPJ Invest, Singapore 1 951 727 1,5%
Delsumma tio största ägarna 86 108 257 65,4%
Delsumma övriga 45 606 693 34,6%
Totalt 131 714 950 100,0%
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Handel med Nexar-aktien
Nexar Group AB (publ) är listat på NGM Nordic SME se-
dan den 18 maj 2017.




