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1 oktober – 31 december 2022 

• Nettoomsättningen uppgick till 2,5 (15,5) MSEK 

• Resultat efter finansnetto uppgick till -1,7 (1,7) MSEK  

• Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -1,7 (1,6) MSEK 

• Resultat per aktie uppgick till -0,04 (0,04) SEK 

• Substansvärdet per aktie uppgick till 0,04 (1,57) SEK 

 

 

1 januari – 31 december 2022 

• Nettoomsättningen för helåret uppgick till 25,4 (135,0) MSEK 

• Resultat efter finansnetto för helåret uppgick till -6,8 (54,4) MSEK  

• Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -5,3 (45,9) MSEK 

• Resultat per aktie uppgick till -0,12 (1,02) SEK 

 

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

• Ägarspridning av aktier i Green Apps Technologies genomfördes.  

• I december 2022 ingick DS Plattformen ett avtal med aktieägarna i Whitepearl Holdings Limited om att 

DS Plattformen förvärvar samtliga aktier i Whitepearl med betalning i form av nyemitterade aktier i DS 

Plattformen som betalas genom kvittning, s.k. omvänt förvärv. 

 

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

• DS Plattformen har ansökt om listning av bolaget på Nasdaq First North Growth Market. Listningen ska 

ske efter samgående med Whitepearl Holdings Limited. 

 

 

 

 
Detta är sådan information som DS Plattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 16 februari 2023, kl 08.15 CET. 

________________________________________________________________________________ 

 

DS Plattformen 

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga 

finansieringslösningar till listade mindre bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som 

långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.  

 

 

 



 

 

 

VD-kommentar 
 
2022 har varit ett händelserikt år, där det har skett stora förändringar för bolaget. Under 2021 togs beslut att 

överföra verksamheten till ett nytt bolag och dela ut detta till aktieägarna för att sedan genomföra ett omvänt 

förvärv i det kvarvarande skalet.  

 

I mars 2022 beslutades att bolaget skulle byta namn från Dividend Sweden till DS Plattformen, samtidigt 

bytte det helägda dotterbolaget DS SPAC 2 namn till Dividend Sweden. Beslut togs även att det nya 

Dividend Sweden, som tagit över verksamhet och större delen av innehaven, skulle delas ut i sin helhet till 

aktieägarna och noteras. I juli 2022 genomfördes denna utdelning och det nya Dividend Sweden noterades på 

NGM Nordic SME.  

 

DS Plattformen har under året även genomfört ett antal ägarspridningar, aktier i Innowearable, INBooks, 

Malma Logistik, Hoi Publishing och Green Apps Technologies har distribuerats till aktieägarna. Det innebär 

utdelningar till ett sammanlagt värde av 17,3 MSEK har genomförts under året. Från att bolaget 

börsnoterades i mars 2016 fram till och med 2022 har det genomförts utdelningar av aktier och kontanter till 

ett värde av ca 120 MSEK. Verksamheten med ägarspridningar och andra liknande tjänster drivs från och 

med sommaren 2022 i Dividend Sweden. 

 

Vi har under året arbetat hårt med att hitta rätt bolag att genomföra det omvända förvärvet med och i 

december 2022 skrevs ett avtal med aktieägarna i Whitepearl Holdings Limited.  

 

Whitepearl är ett diversifierat IT-bolag som arbetar inom molnlösningar, AI, IoT och mobila lösningar. 

Koncernen finns idag i 30 länder med över 650 anställda och konsulter och fortsätter växa. Nuvarande fokus 

är i tillväxtländer, främst i Afrika, Mellanöstern, Asien och Latinamerika. Strategin är nu att även expandera 

till mer utvecklade marknader som Europa och USA och där kunna tillhandahålla tjänster och produkter till 

en låg kostnad genom sin verksamhet i tillväxtländer. Whitepearl planerar att växa både genom organisk 

tillväxt och förvärv. För att genomföra detta så har bolaget identifierat Sverige som ett optimalt land att 

notera sig och att skapa en bas för sin fortsatta verksamhet.  

 

Whitepearl omsatte under 2021 ca 17 miljoner USD med ett resultat på ca 1,4 miljoner USD. Whitepearl har 

haft stark tillväxt och räknar med fortsatt god utvecklig både avseende omsättning och resultat. I samband 

med den planerade transaktionen värderas Whitepearl till ca 260 MSEK.  

 

DS Plattformen har i början av 2023 ansökt om listning av bolaget, efter samgående med Whitepearl, på 

Nasdaq First North Growth Market. 

 

Det är en affär vi arbetar med att slutföra så snart det är möjligt och som vi tror kommer skapa ett stort värde 

för våra aktieägare.  

 

Bo Lindén 

VD 

 

  



 

 

 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen 
 

Rörelsens intäkter 
Rörelsens intäkter uppgick under fjärde kvartalet 2022 till 2,5 MSEK (15,5). För helåret 2022 uppgick 

intäkterna till 25,4 MSEK (135,0). Nedgången i intäkterna hänförs till att verksamheten flyttats till Dividend 

Sweden och verksamheten har varit begränsad därefter. 

 

Rörelsens kostnader 
Rörelsens kostnader uppgick under årets sista kvartal till 4,2 MSEK (13,9) och avser till största del inköp av 

värdepapper, 3,7 MSEK, övriga kostnader består av kostnader för företagets administration. För 

verksamhetsåret 2022 var motsvarande siffror 32,2 (107,2) varav 24,3 (101,6) MSEK utgjordes av inköp av 

värdepapper.    

 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -1,7 MSEK (1,6). För helåret 2022 uppgick rörelseresultatet 

till -6,8 MSEK (27,7). 2022 års fjärde kvartal har till stor del bestått av arbete med att förbereda och 

genomföra det omvända förvärvet. 

 

Resultat efter finansnetto 
Resultatet efter finansnetto för sista kvartalet 2022 uppgick till -1,7 MSEK (1,7). Finansnettot består av 

garantiersättningar, ersättning för ägarspridningar samt nettot av räntor på korta lån. Det lägre resultatet för 

fjärde kvartalet 2022 jämfört med året tidigare beror på att bolaget haft en mycket begränsad verksamhet 

under fjärde kvartalet. För helåret 2022 uppgick resultatet efter finansnetto till -6,6 MSEK (54,4). 

 

Resultat per aktie 
För fjärde kvartalet uppgick resultat per aktie till -0,04 SEK (0,04). För verksamhetsåret 2022 uppgick 

resultatet per aktie efter skatt till -0,12 SEK (1,02). Antalet utestående aktier är 45 091 858, varav 373 332 av 

serie A och 44 718 526 av serie B. B-aktierna är upptagna till handel på NGM Nordic SME.  

 
Bolagets substansvärde uppgick vid rapportperiodens slut till 0,04 kr/aktie.  

 

  



 
 

 

Aktieinnehav 
DS Plattformen har en aktieportfölj uppgående till 10,0 MSEK per 31 december 2022. Nedan ges 

information om de portföljinnehav bolaget hade vid rapportperiodens slut.  

 

Börsnoterade innehav 
Då verksamheten flyttats till Dividend Sweden så har DS Plattformen inga noterade innehav 2022-12-31.  

 

Onoterade innehav 
DS Plattformen innehar aktier som för närvarande är onoterade, vars värde per 31 december 2022 uppgick 

till 10,0 MSEK. Dessa innehav ska enligt avtal överlåtas till Dividend Sweden under Q1 2023 till bokfört 

värde. 

 

Finansiell ställning 
Per den 31 december 2022 uppgick det egna kapitalet till totalt 1,8 MSEK (70,6). Kassa och kassaliknande 

tillgångar uppgick till 0,0 MSEK (1,9). Bolaget har inga långfristiga skulder. Kortfristiga skulder är 

relaterade till den löpande verksamheten. Soliditeten uppgick vid rapportperiodens utgång till 16% (87).  

  

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 
En ägarspridning av aktier för ca 3 MSEK i Green Apps Technologies genomfördes. 

 

Green Apps Technologies är ett educational technology-bolag som vill sprida kunskap och underlätta för 

människor att välja naturlig hälsa och en hållbar livsstil. Bolaget består av flera varumärken och 

onlineplattformar inom områdena content, föreläsningar och utbildningar. Samtliga plattformar byggs 

skalbara för en internationell marknad. Greens Apps planerar under notera bolaget under senare delen av 

2023. 

 

I december 2022 ingick DS Plattformen ett avtal med aktieägarna i Whitepearl Holdings Limited om att DS 

Plattformen förvärvar samtliga aktier i Whitepearl med betalning i form av nyemitterade aktier i DS 

Plattformen som betalas genom kvittning, s.k. omvänt förvärv. 

 

Enligt avtalet kommer ägarna i Whitepearl, efter att transaktionen är genomförd, äga 87 % av det totala 

antalet aktier i DS Plattformen medan DS Plattformens tidigare ägare kommer att äga 13 % av det totala 

antalet aktier i DS Plattformen. Bolaget kommer efter genomförande byta namn och ändra 

verksamhetsinriktning.  

 

Transaktionen är villkorad av att ett listbyte genomförs från NGM Nordic SME till Nasdaq First North 

Growth Market samt att en extra bolagsstämma i DS Plattformen godkänner transaktionen och 

kvittningsemissionen samt vissa därtill sammanhängande beslutsförslag med erforderlig majoritet. 

 

Whitepearl grundades 2019 och är ett diversifierat IT-bolag som arbetar inom molnlösningar, AI, IoT och 

mobila lösningar. De säljer både sina egna lösningar såväl som tjänster och produkter från andra leverantörer 

där partnerskap finns med bland annat SAP, Oracle, Microsoft och NetSuite. Koncernen består idag av 32 

bolag i 30 länder med över 650 anställda och konsulter och nuvarande fokus är i tillväxtländer, främst i 

Afrika, Mellanöstern, Asien och Latinamerika. Strategin är nu att även expandera till mer utvecklade 

marknader som Europa och USA och där kunna tillhandahålla tjänster och produkter till en låg kostnad 

genom sin verksamhet i tillväxtländer. Whitepearl planerar att växa både genom organisk tillväxt och 

förvärv. För att genomföra detta så har bolaget identifierat Sverige som ett optimalt land att notera sig och att 

skapa en bas för sin fortsatta verksamhet.  

 

Whitepearl omsatte under 2021 ca 17 miljoner USD med ett resultat på ca 1,4 miljoner USD. Whitepearl har 

haft stark tillväxt och räknar med fortsatt god utvecklig både avseende omsättning och resultat. I samband 

med den planerade transaktionen värderas Whitepearl till ca 260 MSEK. 

 

 



 
 

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
DS Plattformen har ansökt om listning av bolaget på Nasdaq First North Growth Market. Listningen ska ske 

efter samgående med Whitepearl Holdings Limited. 

 

 

Kommande händelser 

Årsredovisning  22 februari 

Årsstämma   30 maj 

Delårsrapport jan - mars 2023 28 april 

Delårsrapport april - juni 2023 28 augusti 

Delårsrapport juli - september 2023 26 oktober 

Bokslutskommuniké 2023  16 februari 2024 

 

Redovisningsprinciper 
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten har inte varit föremål 

för granskning av bolagets revisor. För en fullständig beskrivning av bolagets redovisningsprinciper hänvisas 

till årsredovisningen för 2021 vilken kommer finns att tillgå på bolagets hemsida www.dsplattformen.se 

inför årsstämman.  

 

 

  

http://www.dsplattformen.se/


 
 

 

Finansiell information 

RESULTATRÄKNINGAR     

Belopp i MSEK     

 2022-10-01 2021-10-01 2022-01-01 2021-01-01 

 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning 2,5 15,5 25,4 135,0 

     

Rörelsens kostnader     

Värdepapper -3,7 -12,1 -24,3 -101,6 

Övriga kostnader -0,5 -1,8 -8,0 -5,7 

     

Rörelseresultat -1,7 1,6 -6,8 27,7 

     

Finansnetto 0,0 0,1 0,2 26,7 

     

Resultat efter finansnetto -1,7 1,7 -6,6 54,4 

     

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 

     

Resultat före skatt -1,7 1,7 -6,6 54,4 

     

Skatt 0,0 -0,1 1,4 -8,5 

     

Periodens resultat efter skatt -1,7 1,6 -5,3 45,9 

  



 
 

 

BALANSRÄKNINGAR  

Belopp i MSEK   

 2022-12-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR   

   

Finansiella tillgångar    

Uppskjuten skattefordran  1,4 0,0 

Långfristiga fordringar  0,0 0,0 
   

Omsättningstillgångar   

Värdepapper 10,0 72,8 
   

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar 0,0 2,3 

Fordringar hos koncernbolag 0,0 0,0 

Övriga fordringar 0,2 4,6 
   

Kassa och bank 0,0 1,9 
   

Summa omsättningstillgångar 11,6 81,6 
   

SUMMA TILLGÅNGAR 11,6 81,6 
   

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2022-12-31 2021-12-31 
   

Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital 0,5 0,5 
   

Fritt eget kapital   

Balanserat resultat -91,0 -73,4 

Överkursfond 97,6 97,6 

Periodens resultat -5,3 45,9 
   

Summa eget kapital 1,8 70,6 
   

Långfristiga skulder 0,0 0,0 
  

 
Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 0,5 0,0 

Skulder till koncernföretag  0,0 0,0 

Skatt på periodens resultat 0,0 8,5 

Övriga kortfristiga skulder 9,3 2,5 

 

Summa kortfristiga skulder 

 

9,8 

 

11,0 

  
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
11,6 81,6 

 



 
 

 

 

 

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL   

  

Belopp i MSEK 
 Överkurs- 

Balanserad  

vinst inkl. 
Summa 

 Aktiekapital fond periodens resultat eget kapital 

Belopp vid årets ingång 2022-01-01 0,5 97,6 -27,5 70,6 

Vinstdisposition enligt årsstämma    
 

Utdelning   -63,5 -63,5 

Nyemission     

Periodens resultat   -5,3 -5,3 

Belopp vid periodens utgång 2022-12-31 0,5 97,6 -96,3 1,8 
     

     

     

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL   Balanserad  

Belopp i MSEK 
 Överkurs- vinst inkl. Summa 

 Aktiekapital fond periodens resultat eget kapital 

Belopp vid årets ingång 2021-01-01 22,5 97,6 -41,3 78,8 

Vinstdisposition enligt årsstämma    
 

Utdelning    -54,1 -54,1 

Nyemission     

Periodens resultat   45,9 45,9 

Nedsättning aktiekapital  -22,0  22,0 0,0 

Belopp vid periodens utgång 2021-12-31 0,5 97,6 -27,5 70,6 

  



 
 

 

KASSAFLÖDESANALYS     

Belopp i MSEK 2022-10-01 2021-10-01 2022-01-01 2021-01-01 

 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 

     

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat efter finansiella poster -1,7 1,7 -6,6 54,4 

     

Ökning(-)/minskning(+) värdepapperslager 3,3 4,5 62,8 8,6 

Ökning(-)/minskning(+) rörelsefordringar -0,1 4,5 6,7 0,5 

Ökning (+)/minskning (-) rörelseskulder 0,9 -2,9 -1,2 -9,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,3 7,8 61,6 54,2 

     

Investeringsverksamhet     

Återbetalning av deposition    0,1  
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 0,0 0,1 0,0 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyemission     

Ökning/minskning av konvertibellån     
Utdelning -2,7 -7,4 -63,5 -54,1 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2,7 -7,4 -63,5 -54,1 

     

Periodens kassaflöde -0,4 0,4 -1,8 0,1 

Likvida medel vid periodens början 0,5 1,5 1,9 1,8 

Likvida medel vid periodens slut 0,1 1,9 0,1 1,9 

 

 

 

 

NYCKELTAL   

 2022-12-31 2021-12-31 
   

Nettoomsättning, MSEK 25,4 135,0 

Rörelseresultat, MSEK -6,8 27,7 

Resultat efter finansnetto, MSEK -6,6 54,4 

Vinstmarginal (1) -26% 40% 

Balansomslutning, MSEK 11,6 81,6 

Soliditet (2) 16% 87% 

Antal aktier vid periodens slut 45 091 585 45 091 858 

Vinst per aktie, SEK (3) -0,117 0,858 

Substansvärde/aktie (4) 0,04 1,57 
   

[1] Beräknat som resultat efter finansnetto dividerat med nettoomsättningen  

 

[2] Beräknat som summa eget kapital + 78% av obeskattade reserver dividerat med balansomslutningen 

[3] Beräknat som periodens resultat dividerat med antal aktier vid periodens slut  

  

[4] Beräknat som eget kapital + 78% av obeskattade reserver dividerat med antal aktier vid periodens slut 
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Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD, info@dividendsweden.se.  

 

 

Stockholm den 16 februari 2023 

 

 

 

 

Jacob Dalborg Arne Nabseth 

Styrelseordförande Styrelseledamot 

  

 

 

 

 

Tobias Berglund Bo Lindén 

Styrelseledamot Styrelseledamot 

 Verkställande Direktör 
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