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VD HAR ORDET

VD har ordet
”Vi har gett oss rätt förutsättningar
för att kunna skapa goda
tillväxtmöjligheter för Plexian.”

2021 i korthet

Det senaste året har varit ett spännande år för Plexian.
Börsnoteringen på Nasdaq First North markerade startskottet för vår tillväxtresa genom att ge oss rätt förutsättningar för att genomföra våra tillväxtplaner. Tidigt under

året lanserade vi också lojalitetsplattformen Edge till riktiga kunder vilket var en viktig milstolpe för Bolaget. Vi har

en produkt som vi vet fungerar och som är färdig att rulla
ut tillsammans med våra partners. Under 2021 har våra

insatser förutom att ständigt förbättra vår Edge präglats
av att bredda vår kundbas och skapa förutsättningar för
att kunna ge intelligenta erbjudanden till ett växande antal användare. De samarbeten vi har etablerat under året
kommer att ge oss en volym som gör oss attraktiva som

leverantör till alla de tre parter som vår affärsmodell omfattar; vår partner, partnerns medlemmar och de hand-

lare som kommer att kunna sälja sina varor och tjänster
på ett effektivt sätt till våra användare.

I somras bestämde vi oss också för att inleda en strategisk vidareutveckling av lojalitetskonceptet. Vi har länge

varit övertygade om att det sätt som lojalitetspoäng
typiskt distribueras på är såväl ineffektivt som begränsat vad avser de värden medlemmen får. De tekniska

förutsättningarna att arbeta med en digital lojalitetsval-

uta finns nu och vi kan därför anpassa vår affärsstrategi

för att kunna erbjuda riktig digital valuta som återbäring i
Edge. Möjliggöraren har varit vårt samarbete med Cashbutler där vi kombinerar befintlig teknik och kompetens

inom området med de marknadsmöjligheter som distributionen av Edge medför. Under det fjärde kvartalet har

vi gjort framsteg för att under 2022 kunna påbörja kom-

mersialiseringen av de möjligheter som samarbetet med
Cashbutler medför. Det har dessutom visat sig att de
möjligheter tekniken medför väcker stort intresse för potentiella samarbeten inom områden som vi inte når utan
den digitala valutan.

Flera stärkande avtal

Utöver att vidareutveckla vår affärsmodell har vi under

året fokuserat på att vidga medlemsbasen genom att
ingå flera avtal med bolag och organisationer med stora

medlemsbaser. I en alltmer digitaliserad relation mellan
företag och konsumenter i kombination med den digitala

konsumtionskulturen ser vi mycket goda möjligheter till
ökad kundlojalitet med hjälp av Edge. Behovet av ett stöd

som verkligen skapar medlemsnytta är stort och vår af-

färsmodell är på många sätt unik. Edge är plattformen
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VD har ordet
som stärker relationen med medlemmen genom de er-

mervärde för sina medlemmar. Vi kommer att fortsätta

som i digital miljö. Vi kan leverera den som en komplett

tillsammans med oss kan bygga volymer till ett myck-

bjudanden som medlemmen får tillgång till såväl i fysisk

plattform eller uppdelat i moduler. Den strategi vi följer
har bevisats vara attraktiv såväl för oss som för våra
partners.

Under 2021 har vi därför kunnat fortsätta föra partnerdi-

aloger med ett stort antal medlemsorganisationer där
vår samarbetsmodell tillåter oss att rekrytera tusentals
användare snabbt och framför allt effektivt. I somras in-

gick vi en avsiktsförklaring med en av Sveriges största
livsmedelskedjor, Coop. Gemensamt har vi genomfört en

förstudie där vi fokuserat på att förbereda integrationen
av Edge med Coops medlemskap. Efter en framgångs-

rik förstudie har vi intensifierat dialogen med avsikten

att ingå ett konkret samarbetsavtal. Coop har över 3,7
miljoner medlemmar och har valt oss som partner. Vi

ser fram emot att tillsammans ytterligare förbättra ett
medlemsprogram som redan är bra.

Därutöver har vi även tecknat en avsiktsförklaring med

att göra det. Med Coop skulle vi också få en partner som
et stort antal medlemmar och som precis som vi förstår
vad riktig medlemsnytta är.

Vi avser fortlöpande att ingå fler avtal för att på så sätt
fortsätta bygga ett större och starkare partnernätverk

under 2022. Vi ger våra partners möjligheten att skapa
större värden i medlemskapet, för de handlare som

ansluter sig till Edge skapas en effektiv försäljningskanal

och för medlemmen skapas en marknadsplats med rel-

evanta och unika erbjudanden. Vår modell fungerar hela
vägen.

Plexians utvecklingstakt har intensifierats under 2021 och
vi avser accelerera ytterligare under 2022. Den kapitaltillförsel vi i slutet av mars avtalade om genom en riktad

emission ger oss förutsättningar att kunna göra det på
det sätt vi vill. Jag ser därför med spänning och förväntan
fram emot Bolagets fortsatta utveckling!

HSB Malmö med sina 53 000 medlemmar. Det finns en

stor potential i att satsa på medlemsnytta kopplat till

boende och vi är förväntansfulla att börja den resan tillsammans med HSB Malmö.

Staffan Mattson, CEO
Plexian AB (publ)

Under hösten ingick vi även ett samarbetsavtal med
Skånes Fotbollförbund som omfattas av cirka 350 skånska fotbollsklubbar med ambitionen att tillsammans

hjälpa det lokala föreningslivet. Avtalen med Coop Sverige, HSB Malmö och Skånes Fotbollförbund visar på hur

Edge-plattformen kan hjälpa organisationer att bygga
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Förvaltningsberättelse
FINANSIELLA RAPPORTER

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten

samt andra till klubben och spelarens närstående erb-

ktroniska betalningar och försäljningsdrivande lojalitet-

gemensamma målet att stärka föreningarnas ekonomi.

splattformen Edge baserat på affärsmöjligheter skapade

tionellt och internationellt om samarbetet faller väl ut.

Plexian är en koncern som verkar inom segmenten ele-

juds tillgång till Plexians lojalitetsplattform Edge med det

slösningar, där Plexian AB (publ) har utvecklat lojalitet-

Långsiktigt ser Plexian positivt på en utveckling både na-

genom Open Banking. Plexians affärsmodell bygger på

Plexian och Cashbutler utvecklar digital valuta i joint

att konvertera redan existerande medlemmar hos part-

nerbolag med stora medlemsdatabaser till användare
av den egenutvecklade plattformen Edge. Edge förbättrar på så sätt medlemsvärdet för våra partners.

Plexian ingår sedan överenskommelser med olika butiker och varumärken som via Edge-plattformen erbjuder

sina produkter och tjänster till medlemmarna. Delar av

det överskott som skapas delas sedan mellan samtliga
intressenter; partnerbolaget, handlaren, konsumenten
och Plexian.

Siktet är nu inställt på att öka antalet användare genom att ingå nya partnerskap på den svenska marknaden

samt även parallellt etablera kapacitet att kunna leverera en gränsöverskridande produkt baserad på partneravtalen.

Väsentliga händelser under perioden

Den 14 april noterades aktien på Nasdaq First North

Growth Market. Periodens emissioner har tillfört 68 613
KSEK i eget kapital, vilket tillfört Bolaget 58 915 KSEK i likvi-

da medel efter justering för kvittningsemissioner och
emissionskostnader.

Avsiktsförklaring med Coop Sverige AB, vilken omfattar
ett samarbete bolagen emellan för att integrera Edge i

Coops medlemsprogram som har över 3,7 miljoner med-

lemmar. Coop Sverige AB och Plexian AB har genomfört

en gemensamt förstudie och arbetet med att förbereda
samarbetet fortskrider.

HSB Malmö ekonomisk förening (”HSB Malmö”) har teck-

nat en avsiktsförklaring med målsättningen att integrera
Edge-plattformen i HSB Malmös medlemsprogram. HSB

är med sina ca 670 000 medlemmar Sveriges ledande

boendeaktör och strävar efter att förbättra boendet för
nuvarande och framtida medlemmar. Med hjälp av lo-

jalitetslösningen Edge kan HSB Malmö ge sina ca 53 000
medlemmar mervärden kopplade till medlemskapet.

Avtal med Skånes Fotbollförbund (”SkFF”). Samarbetet
innebär att parterna tillsammans avser hjälpa det lokala
föreningslivet genom att skapa ett koncept där de cir-

ka 350 fotbollsklubbarna i Skåne, som tillsammans har
cirka 50 000 licensierade spelare, och deras familjer
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venture bolaget Plexchain AB. Målet med företaget är att
kunna ”prägla” och ge ut en egen digital valuta (com-

pany coins) till partners. Den strategiska avsikten är att
integrera tjänsten i Edge plattformen.

Plexian och Fitness24Seven har avslutat samarbetet med
anledning av att de tekniska förutsättningarna kopplade

till in- och utpasseringar på alla Fitness24Sevens gym

som varit förutsättningen för en tillfredsställande lanser-

ing av det tilltänkta lojalitetsprogrammet för närvarande
inte föreligger.

Förväntningar avseende den framtida
utvecklingen

Vi ser avtalet med Coop Sverige som ett stort steg mot

den långsiktiga ambition vi har. Det är en partner som
delar vår syn på kundnytta och som har full förståelse för
potentialen i den lösning som Edge representerar.

Parallellt med detta vidareutvecklar vi konstant Edge och

vi har adderat ny funktionalitet inom exempelvis mobila betalningslösningar. Att lansera Edge med HSB och
Skånes Fotbollsförbund ser vi som ett mycket bra tillfälle
att bevisa kundnyttan med Plexians lösning.

Vi är också övertygade om att beslutet att utveckla en

digital valuta för säker, krypterad och snabb återbäring
i Edge-plattformen kommer att innebära början på en
mycket intressant resa för Bolaget.

Styrelsens huvudspår är att fortsätta tillväxtresan under

2022 och påbörja lanseringen av de samarbeten som
initierats under 2021. Som en del i den planerade tillväxten

har Bolaget i mars 2022 beslutat om en riktad nyemission
på 25 MSEK till en ny investerare. Den nya investeraren
kommer efter tilldelning av aktierna bli största ägare i

Plexian. Kapitaltillförseln kommer ge Bolaget förutsättningar att fortsätta arbetet med de strategier som har

etablerats. Bolaget får dessutom en ägare med kapacitet att fortsätta stödja oss under vår fortsatta tillväxt. För
ytterligare information, se noten Väsentliga händelser
efter räkenskapsårets slut.

Bolaget har en uppskjuten skattefordran uppgående till
16,9 (9,2) MSEK som ej redovisats i Balansräkningen.
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Plexian i sammandrag
Ekonomisk översikt - Koncernen, KSEK
Resultat efter finansnetto
Balansomslutning
Soliditet %

Helår
2021

Helår
2020

Helår
2019

- 28 893

- 13 294

- 16 150

54 658

24 360

11 711

85,5%

47,5%

24,3%

Immateriella anläggningstillgångar

25 961

19 147

9 222

Eget kapital

46 746

11 563

2 848

16,9

9,2

6,4

- 28 887

- 13 294

- 16 150

Uppskjuten skattefordran (MSEK)*

Ekonomisk översikt - Moderbolaget, KSEK
Resultat efter finansnetto
Balansomslutning

54 664

24 360

11 711

Soliditet %

85,5%

47,5%

24,3%

Immateriella anläggningstillgångar

25 961

19 147

9 222

Eget kapital

46 752

11 563

2 848

16,9

9,2

6,4

Antal aktier**

22 896 029

1 997 393

1 791 885

Antal aktier efter utspädning***

28 061 049

7 162 413

6 956 905

Uppskjuten skattefordran (MSEK)*

Om aktien

Antal aktier genomsnitt under perioden

12 446 711

1 894 639

1 697 631

17 611 731

7 059 659

6 862 651

Resultat/aktie

- 1,26

- 6,66

- 9,01

Reslutat/aktie efter utspädning

- 1,03

- 1,86

- 2,32

Antal aktier genomsnitt under perioden efter utspädning

* Den uppskjutna skattefordran har ej redovisats i balansräkningen
** Historiska värden för antalet aktier är omräknade utifrån nuvarande
förhållanden för att skapa jämförbarhet mellan perioderna
*** Utspädning hänförs till nedanstående optionsprogram:
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Pågående optionsprogram
Antal optioner

Antal aktier

Teckningsperiodens
slutdatum

TO1

1 171 600

234 320

2022-09-30

TO2

1 500 700

1 500 700

2022-01-28

Incitamentsprogram 2021/2024 Serie A

1 300 000

1 300 000

2024-06-30

Incitamentsprogram 2021/2024 Serie b

150 000

150 000

2024-06-30

Incitamentsprogram 2021/2025A

1 860 000

1 860 000

2025-03-31

Incitamentsprogram 2021/2025B

120 000

120 000

2025-03-31

6 102 300

5 165 020

Optionsprogram

Total

Förslag till behandling av vinst
Fritt eget kapital enligt moderbolagets balansräkning:
Överkursfond

117 230 156

Balanserat resultat

- 75 184 048

Årets resultat

- 28 886 961

Summa

13 159 148

Styrelsen föreslår att vinstmedlen, 13 159 148 SEK, överförs i ny räkning
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Plexians 10 största ägare

Plexians 10 största ägare
Ägare

Antal aktier

Innehav %

Malmö Tech Invest AB

3 606 567

15,8%

Nordnet pensionsförsäkrning AB

3 577 052

15,6%

Tass AB

960 000

4,2%

Ålandsbanken

825 682

3,6%

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

824 205

3,6%

711 111

3,1%

495 913

2,2%

Tellis AB

450 000

2,0%

Karman i Malmö Invest AB

364 283

1,6%

344 169

1,5%

12 158 982

53,1%

Gunilla Hagel Carlsson
J.O. Möllerström Brothers Operation AB

Stefan Holst
Summa 10 största ägare
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Finansiell information
Kommentarer till den finansiella
informationen
Belopp i KSEK om inget annat anges.

Resultat per aktie.

Periodens resultat efter skatt uppgick till -28 893 (-13 294)
KSEK. Resultatet per aktie uppgick till –1,26 (-6,66) SEK.

Kassaflöde

Det operativa kassaflödet uppgick till -25 392 (-7 139)
KSEK. Skillnaden är främst hänförlig till utvecklingen av

Edgeprodukten och noteringsprocessen. Kassaflödet

från investeringsverksamheten avser investeringar i
immateriella anläggningstillgångar och uppgick till -10

733 (-10 354) KSEK. Finansieringsverksamhetens kassaflöde uppgick till 58 915 (20 464) KSEK främst hänfört till

Likvida medel uppgick till 26 646 (3 856) KSEK, ökningen
härleds främst till nyemission/IPO.

Bolagets negativa finansnetto härrör från den redovisningstekniska

hanteringen

av

optionsdelen

i

föremissionslånet vilken bland annat bokats över resul-

taträkningen. Motsvarande post är bokförd direkt i Eget
Kapital.

Aktien

Antalet aktier uppgår till 22 896 029 (1 997 393) aktier.

Kvotvärdet är 0,33 SEK per aktie och varje aktie berättigar till en röst. Samtliga utställda aktier är stamaktier och

medför därmed lika rätt till andel Plexian AB:s (publ) tillgångar och resultat. Bolagets aktier är noterade vid Nasdaq First North Growth Market sedan 14 april 2021.

nyemission. Totalt kassaflöde för perioden uppgick till 22

Aktiens kortnamn är PLEX och ISIN-koden är SE0015659941.

790 (2 971) KSEK.

LEI-koden är 549300NGUWFI78ZKQ704.

Finansiell ställning

Närståendetransaktioner

(24 360) KSEK. Ökningen härleds främst till nyemission/

uppburit ersättningar utöver styrelsearvode för rådg-

Balansomslutningen per 31 december 2021 var 54 658

Under perioden har två medlemmar i Bolagets styrelse

IPO och ökning av immateriella anläggningstillgångar.

ivningstjänster motsvarande 316 KSEK.
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Koncernens resultaträkning
2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

139

–

1 837

2 556

142

729

2 118

3 285

- 4 482

–

2,3

- 12 311

- 9 513

4

- 9 517

- 6 609

5

- 3 942

- 452

- 21

–

- 28 154

- 13 289

- 738

-5

Resultat efter finansiella poster

- 28 893

- 13 294

Resultat före skatt

- 28 893

- 13 294

–

–

- 28 893

- 13 294

Belopp i KSEK

Not

Intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa Intäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Koncernens balansräkning
Belopp i KSEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

Utvecklingsarbeten och liknande rättigheter

6

15 935

605

Pågående utvecklingsarbeten och liknande rättigheter

7

9 809

18 110

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter

8

216

432

25 961

19 147

48

70

48

70

Andra finansiella fordringar

500

500

Summa finansiella anläggningstillgångar

500

500

26 509

19 717

Handelsvaror

–

299

Summa varulager m.m.

–

299

Kundfordringar

156

–

Övriga fordringar

824

27

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

523

460

1 503

488

26 646

3 856

28 149

4 643

54 658

24 360

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för:

Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

9

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m

Kortfristiga fordringar

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Finansiell information
Belopp i KSEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

7 632

666

-

970

39 114

9 928

46 746

11 563

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

-

-

46 746

11 563

3 458

3 894

-

4 433

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder

483

431

313

1 555

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 657

2 484

Summa kortfristiga skulder

7 912

12 797

54 658

24 360

Övriga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Finansiell information

Koncernens kassaflödesanalys
2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

- 28 893

- 13 294

4 669

452

- 24 223

- 12 842

–

–

- 24 223

- 12 842

299

- 299

- 1 015

523

- 452

5 479

- 25 392

- 7 139

Förändring av immateriella anläggningstillgångar

- 10 733

- 10 354

Kassaflöde från investeringsverksamheten

- 10 733

- 10 354

58 915

10 991

–

9 473

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

58 915

20 464

Årets kassaflöde

22 790

2 971

3 856

885

26 646

3 856

Belopp i KSEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Förändring av lån

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Finansiell information

Koncernens förändring av eget kapital
Annat eget kapital
Aktiekapital

Eget kapital 2019-12-31
Nyemission

597
69

Ej registrerat
aktiekapital

41

Fond för
utvecklingsutgifter Överkursfond

7 756

32 020

Övrigt annat Summa annat
eget kapital
eget kapital

- 37 566

22 593

929

Emissionskostnader

- 1 815

Fond för utvecklingskostnader

11 391

Totalt

eget kapital

2 210

2 848

22 593

23 591

- 1 815

- 1 815

- 11 391

-

-

Teckningsoptioner

117

117

117

Optionsvärde - föremissionslån

116

116

116

- 13 294

- 13 294

- 13 294

- 63 833

9 927

11 563

62 617

68 613

- 5 312

- 5 312

Årets resultat
Eget kapital 2020-12-31
Nyemission

666

970

6 966

- 970

19 147

54 613
62 617

- 5 312

Emissionskostnader
6 814

- 6 814

-

-

Teckningsoptioner

226

226

226

Optionsvärde - föremissionslån

548

548

548

- 28 893

- 28 893

- 28 893

- 104 077

39 113

46 746

Fond för utvecklingskostnader

Årets resultat
Eget kapital 2021-12-31
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7 632

-

25 961

117 230
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Not 1 redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i KSEK om inget annat anges

joint ventures redovisas inte i koncernredovisningen då

Allmänna redovisningsprinciper

återföring av de temporära skillnaderna och det inte

moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsre-

dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning

(K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört
med tidigare år.
Plexian

AB

upprättar

bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskåd-

lig framtid. Uppskjuten skattefordran avseende under

skottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning det bedöms att avdraget
kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

koncernredovisning.

Företag

där Plexian AB innehar majoriteten av rösterna på

bolagsstämman och företag där Plexian AB genom avtal
har ett bestämmande inflytande klassificeras som dotterföretag och konsolideras i koncernredovisningen.

Uppgifter om koncernföretag finns i noten om andelar

i koncernföretag. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas

ur koncernredovisningen från och med den dag då det
bestämmande inflytandet upphör. Koncernens bokslut
är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunk-

ten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet
erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas

inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten.
Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det

finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om

inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion
som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar

Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkom-

mit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när
samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av mellan-

- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriel-

gångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet

säljas.

skillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotill-

la anläggningstillgången så att den kan användas eller

inklusive värdet av minoritetsintresset, och värderas ini-

- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggn-

tialt till anskaffningsvärdet.

Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett

betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i
regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20 %

och 50 % av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas
enligt kapitalandelsmetoden.

Vid tillämpning av kapitalandelsmetoden värderas investeringen inledningsvis till anskaffningsvärde och det

redovisade värdet ökas eller minskas därefter för att
beakta koncernens andel av intresseföretagets vinst eller
förlust efter förvärvstidpunkten. Koncernens redovisade

värde på innehav i intresseföretag inkluderar goodwill
som identifieras vid förvärvet. Mellanhavanden mellan
koncernföretag elimineras i sin helhet.

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och

skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten

skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför
sig till investeringar i dotterföretag, intresseföretag och
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ingstillgången och att använda eller sälja den.

- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar.

- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonom-

iska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och
för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

- De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad imma-

teriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt
hänförbara utgifter (t.ex. material och löner). Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovi-

sas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar.

Årsredovisning 2021
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Övriga immateriella anläggningstillgångar

Leasing

vats är redovisade till anskaffningsvärde minskat med

och fördelarna med att äga en tillgång i allt väsentligt

Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter

för internt genererad goodwill och varumärken redovisas
i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer.

Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna

överförs från leasegivaren till ett företag i koncernen

klassificeras i koncernredovisningen som finansiella
leasingavtal.

Avskrivningar

Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och sky-

ttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i re-

ansräkningen. Tillgången och skulden värderas initialt till

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade ny-

ldigheter redovisas som tillgång respektive skuld i bal-

sultaträkningen.

det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av

Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten

till leasingavtalet läggs till tillgångens värde. Leasingav-

Nyttjandeperiod

minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras

5 år

Nyttjandeperiod

Patent, licenser, varumärken
Nyttjandeperiod

tivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kost-

nad i den period de uppkommer. Den leasade tillgången

skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandeperioden.

Förvärvade immateriella tillgångar
Utvecklingsarbeten

gifterna fördelas på ränta och amortering enligt effek-

Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som
5 år
5 år

är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår

hos leasegivaren, klassificeras som operationell leasing.
Betalningar, inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa

avtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal som

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-

operationella.

ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar

Utländsk valuta

inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till

till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på

och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats

förvärvet.

rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörel-

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade ny-

ttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Inventarier, verktyg och installationer
Nyttjandeperiod

seresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Ersättningar till anställda
Avgiftsbestämda planer

Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som
5 år

kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld. Kostnaden för avgiftsbestämda planer redovisas som en del

av anskaffningsvärdet för en tillgång, tex utvecklingsar-

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar
i koncernföretag

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade

värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Årsredovisning 2021
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beten om den är direkt hänförlig till tillgångens iordningställande.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktu-

ell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt
för innevarande räkenskapsår som avser årets skattep-

liktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs
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inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten

in först ut principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom

framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner

dess plats.

skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende
eller händelser.

Lager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk

beaktas. Anskaffningsvärdet har beräknats enligt först

utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till

Försäljning

Vid försäljning redovisas en intäkt när de ekonomiska
fördelarna som är förknippade med transaktionen kom-

mer sannolikt att tillfalla företaget, samt att intäkten kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

PwC
Revisionsuppdrag

192

83

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

80

48

272

131

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande di-

rektörens förvaltning, övriga uppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 3 Inköp av tjänster från koncernbolag
Ingen försäljning eller inköp har skett mellan koncernbolagen under året.
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Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse
2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

8

6

94%

83%

Andel kvinnor

Andel kvinnor

25%

25%

0%

0%

Styrelsen och VD

1 965

995

(varav tantiem o.d.)

(630)

(-)

3 917

3 510

(-)

(-)

Summa

5 882

4 505

Sociala kostnader

3 040

1 723

(varav pensionskostnader)

(927)

(286)

Medelantalet anställda
Sverige
Varav män

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
Könsfördelning i företagsledningen

Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Övriga anställda
(varav tantiem o.d.)

Av företagets pensionskostnader avser 476 (232) gruppen styrelse och VD.

Under perioden har två medlemmar i Bolagets styrelse uppburit ersättningar utöver styrelsearvode för rådgivningstjänster motsvarande 316 KSEK.

Avgångsvederlag

Bolagets VD har en uppsägningstid på sex månader från bolagets sida och sex månader från VD:s sida. Vid uppsägning från Bolagets sida utgår utöver ersättningen under uppsägningstiden ytterligare sex månadslöner i ersättning

Not 5 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten o likn
Inventarier, verktyg och installationer
Koncessioner, patent, licenser, varumärken

Årsredovisning 2021
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2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

- 3 704

- 215

- 22

- 22

- 215

- 215

- 3 941

- 452
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Not 6 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

1 072

1 072

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar

924

-

18 110

-

20 106

1 072

- 467

- 252

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan

- 3 704

- 215

- 4 171

- 467

15 935

605

2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

18 110

7 756

Redovisat värde vid periodens slut

Not 7 Pågånde utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar

Redovisat värde vid periodens slut

9 809

10 354

- 18 110

-

9 809

18 110

9 809

18 110

Not 8 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter
2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

1 076

1 076

1 076

1 076

- 644

- 429

- 215

- 215

- 859

- 644

217

431

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

Redovisat värde vid periodens slut
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2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

Vid årets början

112

112

Redovisat värde vid periodens slut

112

112

- 41

- 19

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

Redovisat värde vid periodens slut

Not 10 Resultatdisposition (SEK)

- 22

- 22

- 63

- 41

49

71

2021-12-31

2020-12-31

117 230 156

54 613 014

- 75 184 048

- 50 538 258

- 28 892 811

- 13 294 221

13 153 297

- 9 219 465

2021-12-31

2020-12-31

500

500

Inga

Inga

Styrelsen föreslår att vinstmedlen, 13 153 297 SEK, överförs i ny räkning
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

Not 11 Eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I januari 2022 inleddes och avslutades nyttjandeperioden av teckningsoptionerna i serie TO2. Bolaget tillfördes 3,5
MSEK före emissionskostnader i februari. Det totala antalet aktier i Plexian ökar med 674 772, från 22 896 029 till 23 570
801. Aktiekapitalet i Plexian ökar med 224 924 SEK, från 7 632 008 SEK till 7 856 932 SEK.

I mars 2022 genomfördes riktad nyemission om 25 MSEK före transaktionskostnader till en ny investerare. Investe-

rararen kommer efter tilldelning av aktierna bli största ägare i Plexian. Aktierna registreras och levereras till tecknaren
efter att emissionslikviden har betalats. Likviddag för betalning av 50 procent av teckningslikviden är den 15 juni 2022.
Återstående 50 procent av teckningslikviden ska senast betalas den 31 augusti 2022.

Efter registrering av Nyemissionen ökas Bolagets aktiekapital med cirka 1 758 086,65 SEK från cirka 7 856 932,11 SEK till
cirka 9 615 018,76 SEK. Vidare ökas antalet aktier i Bolaget med 5 274 261 aktier från 23 570 801 aktier till 28 845 062 ak-

tier. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 18,28 procent av antalet aktier och röster
i Bolaget.

Not 13 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:

Rörelseresultat / Nettoomsättning

Balansomslutning:

Totala tillgångar

Soliditet:

Totalt eget kapital / Totala tillgångar
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Moderbolagets resultaträkning
2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

139

–

1 837

2 556

142

729

2 118

3 285

- 4 482

–

2,3

- 12 305

- 9 513

4

- 9 517

- 6 609

5

- 3 942

- 452

- 21

–

-28 149

- 13 289

- 738

-5

Resultat efter finansiella poster

- 28 887

- 13 294

Resultat före skatt

- 28 887

- 13 294

–

–

- 28 887

- 13 294

Belopp i KSEK

Not

Intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa Intäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Moderbolaget balansräkning
Belopp i KSEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

Utvecklingsarbeten och liknande rättigheter

6

15 935

605

Pågående utvecklingsarbeten och liknande rättigheter

7

9 809

18 110

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter

8

216

432

25 961

19 147

48

70

48

70

50

25

Andra finansiella fordringar

500

500

Summa finansiella anläggningstillgångar

550

525

26 559

19 742

Handelsvaror

–

299

Summa varulager m.m.

–

299

Kundfordringar

156

–

Övriga fordringar

822

27

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

523

460

1 502

488

Kassa och bank

26 603

3 831

Summa omsättningstillgångar

28 105

4 618

54 664

24 360

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för:

Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

9

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

10

Omsättningstillgångar
Varulager m m

Kortfristiga fordringar

Summa kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR
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2021-12-31

2020-12-31

7 632

666

-

970

Fond för utvecklingsutgifter

25 961

19 147

Summa bundet eget kapital

33 593

20 783

Belopp i KSEK
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond

117 230

54 613

Balanserat resultat

- 75 184

- 50 538

Årets resultat

- 28 887

- 13 294

13 159

- 9 219

46 752

11 563

3 458

3 894

0

4 433

483

431

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder

313

1 555

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 657

2 484

Summa kortfristiga skulder

7 912

12 797

54 664

24 360

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 Signerat

2022-04-14 08:44:49 UTC

Årsredovisning 2021
22
Oneflow ID 2885225 Sida 22 / 32

Finansiell information

Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i KSEK

2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

- 28 887

- 13 294

4 669

452

- 24 218

- 12 842

-

-

- 24 218

- 12 842

299

- 299

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar

- 1 014

523

- 452

5 479

- 25 385

- 7 139

- 25

-

Förändring av immateriella anläggningstillgångar

- 10 733

- 10 354

Kassaflödet från investeringsverksamheten

- 10 758

- 10 354

58 915

10 991

-

9 473

Kassaflödet från finansieringsverksamheten

58 915

20 464

Årets kassaflöde

22 772

2 971

3 831

860

26 603

3 831

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelseskulder
Kassaflödet från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Förändring av lån

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Moderbolagets förändring av eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Fond för
Ej registrerat
Aktiekapital utvecklingsutgifter aktiekapital

Eget kapital 2019-12-31
Nyemission

597

7 756

69

eget kapital

41

32 020

- 37 566

929

22 593

Emissionskostnader
Fond för utvecklingskostnader

11 391

Teckningsoptioner
Optionsvärde - föremissionslån
Årets resultat

Eget kapital 2020-12-31
Nyemission

666

19 147

6 966

970

54 613

- 970

62 617

Emissionskostnader
Fond för utvecklingskostnader

Övrigt fritt

Överkursfond

6 814

Summa
eget kapital

2 848
23 591

- 1 815

- 1 815

- 11 391

-

117

117

116

116

- 13 294

- 13 294

- 63 833

11 563

- 5 312

- 5 312

- 6 814

-

68 613

Teckningsoptioner

226

226

Optionsvärde - föremissionslån

548

548

- 28 887

- 28 887

- 104 072

46 752

Årets resultat
Eget kapital 2021-12-31
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25 961

0
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Not 1 redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i KSEK om inget annat anges
Moderbolagets redovisningsprinciper överensstämmer med koncernen i sin helhet med följande tillägg:

Aktier och andelar

Dotterbolag redovisas enligt anskaffningsmetoden, vilket innebär att i balansräkningen redovisas innehaven till an-

skaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Eventuella utdelningar från dotterbolag redovisas som
utdelningsintäkter.

Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

PwC
Revisionsuppdrag

192

83

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

80

48

272

131

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande di-

rektörens förvaltning, övriga uppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 3 Inköp av tjänster från koncernbolag
Ingen försäljning eller inköp har skett mellan koncernbolagen under året.
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Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse
2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

8

6

94%

83%

Andel kvinnor

Andel kvinnor

25%

25%

0%

0%

Styrelsen och VD

1 965

995

(varav tantiem o.d.)

(630)

(-)

3 917

3 510

Medelantalet anställda
Sverige
Varav män

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
Könsfördelning i företagsledningen

Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Övriga anställda
(varav tantiem o.d.)

(-)

(-)

Summa

5 882

4 505

Sociala kostnader

3 040

1 723

(varav pensionskostnader)

(927)

(286)

Av företagets pensionskostnader avser 476 (232) gruppen styrelse och VD.

Under perioden har två medlemmar i Bolagets styrelse uppburit ersättningar utöver styrelsearvode för rådgivningstjänster motsvarande 316 KSEK.

Avgångsvederlag

Bolagets VD har en uppsägningstid på sex månader från bolagets sida och sex månader från VD:s sida. Vid uppsägning från Bolagets sida utgår utöver ersättningen under uppsägningstiden ytterligare sex månadslöner i ersättning

Not 5 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten o likn
Inventarier, verktyg och installationer
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
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2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

- 3 704

- 215

- 22

- 22

- 215

- 215

- 3 941

- 452
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Not 6 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

1 072

1 072

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar

924

-

18 110

-

20 106

1 072

- 467

- 252

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan

- 3 704

- 215

- 4 171

- 467

15 935

605

2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

Redovisat värde vid periodens slut

Not 7 Pågånde utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

18 110

7 756

Nyanskaffningar

9 809

10 354

- 18 110

-

9 809

18 110

9 809

18 110

Omklassificeringar

Redovisat värde vid periodens slut

Not 8 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter
2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

1 076

1 076

1 076

1 076

- 644

- 429

- 215

- 215

- 859

- 644

217

431

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

Redovisat värde vid periodens slut
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Not 9 Inventarier, verktyg och installationer
2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

Vid årets början

112

112

Redovisat värde vid periodens slut

112

112

- 41

- 19

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

- 22

- 22

- 63

- 41

49

71

2021-01-01

2021-01-01

2021-12-31

2020-12-31

Vid årets början

25

25

Inköp

25

-

50

25

50

25

Redovisat värde vid periodens slut

Not 10 Andelar i koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden

Redovisat värde vid periodens slut

Dotterföretag / Org nr / Säte

Antal Andelar

Antal i % i)

Redovisat värde

Redovisat värde

Plexian Utveckling AB, 559351-0653, Sverige

100

100%

25

-

Plexian UAB, 304711056, Litauen

100

100%

25

25

50

25

50

25

2021-12-31

2020-12-31

117 230 156

54 613 014

Balanserat resultat

- 75 184 048

- 50 538 258

Årets resultat

- 28 886 961

- 13 294 221

13 159 148

- 9 219 465

Redovisat värde vid periodens slut

Not 11 Resultatdisposition (SEK)
Styrelsen föreslår att vinstmedlen, 13 159 148 SEK, överförs i ny räkning
Överkursfond

Summa
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Not 12 Eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

2021-12-31

2020-12-31

500

500

Inga

Inga

Not 13 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I januari 2022 inleddes och avslutades nyttjandeperioden av teckningsoptionerna i serie TO2. Bolaget tillfördes 3,5
MSEK före emissionskostnader i februari. Det totala antalet aktier i Plexian ökar med 674 772, från 22 896 029 till 23 570
801. Aktiekapitalet i Plexian ökar med 224 924 SEK, från 7 632 008 SEK till 7 856 932 SEK.

I mars 2022 genomfördes riktad nyemission om 25 MSEK före transaktionskostnader till en ny investerare. Investe-

rararen kommer efter tilldelning av aktierna bli största ägare i Plexian. Aktierna registreras och levereras till tecknaren
efter att emissionslikviden har betalats. Likviddag för betalning av 50 procent av teckningslikviden är den 15 juni 2022.
Återstående 50 procent av teckningslikviden ska senast betalas den 31 augusti 2022.

Efter registrering av Nyemissionen ökas Bolagets aktiekapital med cirka 1 758 086,65 SEK från cirka 7 856 932,11 SEK till
cirka 9 615 018,76 SEK. Vidare ökas antalet aktier i Bolaget med 5 274 261 aktier från 23 570 801 aktier till 28 845 062 ak-

tier. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 18,28 procent av antalet aktier och röster
i Bolaget.

Not 14 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:

Rörelseresultat / Nettoomsättning

Balansomslutning:

Totala tillgångar

Soliditet:

Totalt eget kapital / Totala tillgångar
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Underskrifter

Malmö, dag enligt vår digitala signatur.

Per-Ola Rosenqvist

Cecilia Wallersköld

Ordförande

Ledamot

Staffan Mattson

Per-Olov Carlsson

CEO, medgrundare och ledamot

Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår digitala signatur.
PricewaterhouseCoopers AB
Mattias Lamme
Auktoriserad revisor
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Plexian AB (publ) - 559109-0559
info@plexian.se - 040 - 602 54 15
Gustav Adolfs Torg 8B - 211 39 Malmö
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Deltagare
PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-14 08:44:49 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATTIAS LAMME

Datum

Mattias Lamme
Auktoriserad revisor
19710827-3017
Leveranskanal: E-post

PLEXIAN AB (PUBL) 559109-0559 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-05 18:41:51 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: STAFFAN MATTSON

Datum

Staffan Mattson
Verkställande direktör
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-05 11:37:17 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER-OLA HELMER
ROSENQVIST

Datum

Per-Ola Rosenqvist
Ordförande
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-05 12:18:38 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Cecilia Maria Wallersköld

Datum

Cecilia Wallersköld
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-05 13:14:02 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER-OLOV FREDRIK
CARLSSON SVANBORG

Datum

Per-Olov Carlsson
Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Plexian AB (publ), org.nr 559109-0559

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Plexian AB (publ) för år 2021.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 4-30 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns
på sidorna 1-3. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi 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
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av
detta.
1 av 3
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Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 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 sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Plexian AB (publ) för år 2021 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning 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 situation, och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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 väsentligt avseende:

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

•

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
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 förenligt
med aktiebolagslagen.
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En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Malmö den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Lamme
Auktoriserad revisor
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Deltagare
PRICEWATERHOUSECOOPERS AB, 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-14 08:41:38 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATTIAS LAMME

Datum

Mattias Lamme
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post
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