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Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med 
visionen att tillgängliggöra evidensbaserad 
medicinsk information på ett förståeligt och smart 
sätt till allmänheten. Bonzuns första tjänst, den 
virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har 
hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under 
sina graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun 
IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt 
för att minska stress och ångest samt öka chanserna 
att lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets 
senaste tillskott, Bonzun evolve, är ett interaktivt 
digitalt program som stöder självutveckling och 
hantering av stress genom beteendeterapi.



Väsentliga händelser januari – mars 2022 Väsentliga händelser efter periodens utgång

MODERBOLAGET

KONCERNEN*

Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet i sammandrag

Nettoomsättning uppgick till 462 tkr (228), en ökning 
med 103 procent.

EBITA-resultat uppgick till -3 742 tkr (-1 284).

Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultat  
med -1 968 tkr (0).

Resultat före skatt -4 873 tkr (-2 245).

Nettoomsättning uppgick till 220 tkr.

EBITA-resultat uppgick till -4 083 tkr.

Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultat  
med 1 968 tkr.

Resultat före skatt -6 754 tkr.

Resultat per aktie -0,3 kr.

* Kvartalskoncernredovisning upprättades för första gången under sista kvartalet 2021.
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●Genomförde företrädesemission där Bonzun tillfördes cirka  
14,1 mkr före emissionskostnader, varav Bonzuns vd Bonnie 
Roupé, genom Bonz Unlimited AB, samt marknadschef Emma 
Wichman tecknade 360 000 respektive 150 000 units, mot-
svarande sammanlagt ca 1,3 mkr. 

●Steg 2 av piloten med Trygghetsrådet påbörjades i 
första kvartalet 2022, bestående av att ett 50-tal klienter 
genomförde Bonzun evolve-programmet. I slutet av andra 
kvartalet kommer piloten att utvärderas. Piloten inleddes 
under hösten 2021 i syfte att erbjuda programmet till 
personer i omställningsfas. 

●Befintliga kunder som erbjuder iKBT-programmet Bonzun 
evolve till sina medarbetare såsom Handelshögskolan 
i Helsingfors (Hanken), IVL och Loomis utökade antalet 
programlicenser. 

●Bonzun godkändes av Försäkringskassan den 24 mars som 
anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd vilket 
möjliggör för Bonzun evolves kunder att ansöka om bidrag 
för 50 procent av kostnaden för Bonzuns tjänster. 

●Bonzun deltog i workshops anordnade av Business Sweden 
och WHO EURO (World Health Organization) i syfte att 
presentera lösningar inom digital hälsa för de utmaningar 
vården möter i glesbygdsområden. 

●Kina vidtog extrema åtgärder för att förhindra spridningen av 
Covid-19 och stängde ner stora delar av landet, bland annat 
Shanghai där Bonzuns Asienkontor är baserat.

●Bonzun inleder samarbete med ett av de främsta nätverken 
inom fertilitet, FHH (Fertility Help Hub), med stor närvaro i 
Storbritannien och USA. 

●Lansering av efterfrågade funktioner i appen Bonzun 
IVF som bland annat möjliggör ny intäktsström genom 
engångsbetalningar i appen. 

●Bonzun lanserar mobilanpassad version av Bonzun evolve-
programmet som efterfrågats av både potentiella och 
befintliga kunder för att kunna erbjuda programmet till fler 
medarbetare i företagen.

En bit in i andra kvartalet är Kina till stora delar fortfarande 
nedstängt. 
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Första kvartalet i år har präglats av två saker, 
välkommet kapitaltillskott i form av den företrä-
desemission som ägde rum i början av kvartalet 
men också krisen i omvärlden. Ett omfattande 
nyhetsflöde om krig och inflation bidrar till en 
ökad stress och oro, som läggs ovanpå den 
sociala isolering med ökad nedstämdhet, oro 
och ångest som pandemin inneburit för många. 
Som ett resultat av detta har vi också sett ett 
ökat intresse hos befintliga och nya kunder för 
att erbjuda iKBT-programmet Bonzun evolve 
till sin medarbetare i syfte att rusta dem inför 
oroliga tider. Jag är stolt över att Bonzun 
erbjuder en effektiv lösning när behovet är 
som störst. Det digitala programmet Bonzun 
evolve som hjälper företag att stärka sina 
medarbetares självledarskap och förmåga att 
hantera stress, baseras på ACT (Acceptance 
and Commitment Therapy), en av de mest 
framgångsrika metoderna för stresshantering.
 
Under första kvartalet har vi ägnat stora 
delar av våra resurser åt att möjliggöra och 
skapa rätt förutsättningar operationellt, för en 
skalbar försäljningsprocess och affärsmodell 
för Bonzun evolve. Arbetet har varit ett måste, 
för att på ett mer effektivt sätt driva Bonzuns 
långsiktiga försäljningsstrategi framåt. På 
utvecklingssidan har vi arbetat med att mobil-
anpassa programmet vilket har efterfrågats 
av flertal potentiella och befintliga kunder, 
ett arbete som tog längre tid än väntat och 
lanserades först efter periodens utgång. 

Vi står efter periodens utgång i ett skede där 
vi är redo att skala upp försäljningen och vi 
har redan börjat se resultaten av vårt arbete. 
Under första kvartalet ökade vi försäljningen 
med 103 procent jämfört med samma period 
föregående år. Försäljningen är fortfarande på 
en låg nivå, den stora skillnaden är att vi nu är 
bättre rustade att uppnå resultat i linje med 
våra ambitioner. 
 
Vi är stolta över att ha blivit godkänd som 
anordnare av arbetsplatsinriktat rehabilite-
ringsstöd av Försäkringskassan och att vårt 
långsiktiga arbete med både Trygghetsrådet 
såväl som landets främsta universitet har 
fortlöpt enligt förväntan. Under första kvartalet 
har vi fokuserat på de pilotprojekt vi har i gång, 
och att hjälpa dessa kunder att nyttja pro-
grammet på bästa sätt, vilka vi räknar med ska 
leda till större försäljningsvolymer framöver.

Resultatet i första kvartalet tyngdes av stora 
kostnader, framför allt i form av emissions-
kostnader och räntekostnader. Samtidigt 
amorterades flera lån. Bolaget arbetar nu med 
att implementera en plan för att säkerställa 
verksamhetens finansiering fram till ett positivt 
kassaflöde.

Lanseringen av Bonzun IVF i Kina, som skulle 
ske i samband med det nya sjukförsäkrings-
systemet för ART-behandlingar i slutet av 
mars, har försenats pga covidrestriktionerna 

som infördes i Shanghai där Bonzun också har 
personal. De nya bidragen som hälsomyndig-
heterna i Kina kommer att tillhandahålla inklu-
derar 16 assisterade reproduktionstekniker i ett 
statligt sjukförsäkringssystem och bakgrund 
till beslutet är att Kinas födelsetal ligger på en 
rekordlåg nivå. Bidragen öppnar för att fler får 
möjlighet att genomgå IVF-behandlingar och 
i och med den behandlingsdata som Bonzun 
IVF samlar in finns stor potential för samarbe-
ten, där inte bara stöd ges till patienterna utan 
möjlighet finns även att förbättra och optimera 
vården. Vi följer noggrant utvecklingen i 
Shanghai och fortsätter diskussionen med 
potentiella samarbetspartners. 
 
Bonzuns tjänst den virtuella barnmorskan, Kou 
Dai Yun Yu, har inkluderats i WHO Compen-
dium for Innovative Technologies och vi är 
stolta över att samarbetet med WHO (World 
Health Organization) fortsätter. I år har vi 
deltagit i workshops med Business Sweden 
och WHO EURO om digital hälsa med fokus på 
att presentera lösningar som vården i gles-
bygden möter. Arbetet fortskrider under 2022 
och Bonzun kommer att fortsätta vara en aktiv 
tillgång som en av pionjärerna inom området 
och hjälpa till att representera Sverige som ett 
ledande land inom digital hälsa.

Bonnie Roupé 
Verkställande direktör
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Ett händelserikt första kvartal



Bonzun AB (publ) Delårsrapport  januari – mars 2022

VERKSAMHETEN

5

Verksamheten under perioden
Företrädesemission

Den stora händelsen under 
första kvartalet var den nyemission av units 
med företrädesrätt för befintliga aktieägare 
som beslutades och offentliggjordes av styrel-
sen den 22 december 2021 med stöd av det 
bemyndigande som lämnades av extrastäm-
man den 30 september 2021. Med anledning 
av detta offentliggjordes, godkändes och 
registrerades prospekt hos Finansinspektionen 
den 14 januari 2022. 

Företrädesemissionen i sammandrag:
• Aktieägare i Bonzun erhöll en (1) uniträtt per 
aktie som innehades på avstämningsdagen den 
13 januari 2022. Tre (3) uniträtter berättigades 
till teckning av en (1) unit bestående av två (2) 
nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption 
av serie 2022/2023:1. Teckningskursen uppgick 
till 2,50 kronor per unit, motsvarande 1,25 
kronor per aktie.

• Handel med uniträtter skedde på Nasdaq 
First North Growth Market under perioden 
17 – 26 januari 2022. Teckningsperioden löpte 
under perioden 17 – 31 januari 2022.

• Teckningsperioden i Företrädesemissionen 
avslutades den 31 januari 2021 och det slutliga 
utfallet visade att nyemissionen tecknades till 
cirka 4,6 mkr med stöd av uniträtter och cirka 
1,0 mkr utan stöd av uniträtter. Resterande 
del, motsvarande cirka 8,5 mkr, tecknades av 
emissionsgaranter i enlighet med ingångna 
emissionsgarantiavtal. Företrädesemissionen 
kom därmed totalt att emittera 11 272 682 
aktier och 5 636 341 teckningsoptioner av serie 
2022/2023:1. 

• Totalt tecknades 2 221 854 units med och 
utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 39,4 
procent av Företrädesemissionen. Resterande 
del av Företrädesemissionen, motsvarande  
3 414 487 units eller 60,6 procent av Företrädes- 
emissionen, tecknades av emissionsgaranter 
i enlighet med de emissionsgarantiavtal som 
ingåtts med Bolaget. 

• Bonzun tillfördes därmed cirka 14,1 mkr före 
emissionskostnader, vilka bedömdes uppgå till 
cirka 2,9 mkr, och cirka 9,9 mkr efter emissions-
kostnader och kvittning. Efter registrering av 

Företrädesemissionen vid Bolagsverket ökade 
Bolagets aktiekapital med 5 636 341,00 kronor 
till sammanlagt 14 090 852,50 kronor. Antalet 
aktier i Bolaget ökade med 11 272 682 till 
sammanlagt 28 181 705.

• Bonzuns vd Bonnie Roupé, genom Bonz  
Unlimited AB, samt marknadschef Emma 
Wichman tecknade 360 000 respektive  
150 000 units, motsvarande sammanlagt 
cirka 1,3 mkr, i Företrädesemissionen genom 
kvittning av fordringar. 

• Teckningsoptionerna som utgavs i  
Företrädesemissionen utgavs vederlagsfritt 
och ger innehavaren rätt att, under perio-
derna 12 – 26 september 2022 och 13 – 27 
mars 2023, för varje teckningsoption teckna 
en (1) ny aktie i Bonzun till ett lösenpris mot-
svarande sjuttio (70) procent av den volym-
vägda genomsnittskursen för Bolagets aktie 
på Nasdaq First North Growth Market under 
perioderna 24 augusti – 7 september 2022 
och 22 februari – 8 mars 2023, dock lägst 2,50 
kronor och högst 4,50 kronor per aktie. Detta 

innebär att Bonzun, vid fullt utnyttjande av 
teckningsoptionerna, kan komma att högst 
tillföras ytterligare cirka 25,4 mkr före  
emissionskostnader.

• För det fall samtliga vidhängande tecknings- 
optioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya 
aktier i Bonzun kommer antalet aktier att öka 
med ytterligare 5 636 341 till totalt 33 818 046 
aktier och aktiekapitalet att öka med  
2 818 170,50 till totalt 16 909 023,00 kronor. 
Utspädningseffekten, för den händelse 
Företrädesemissionen och vidhängande 
teckningsoptioner tecknas fullt ut, uppgår till 
50 procent.
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Omfattande pilotsamarbete med 
Trygghetsrådet (TRR)

Under hösten 2021 inleddes ett omfattande 
pilotsamarbete med Trygghetsrådet (TRR). 
TRR är en omställnings- och arbetslivsaktör 
som bidrar till lärande och rörlighet på svensk 
arbetsmarknad. Verksamheten riktar sig till 
företag på den privata arbetsmarknaden, 
fackligt förtroendevalda och företagens 
anställda tjänstemän. I dagsläget är 35 000 
företag och 950 000 anställda anslutna till 
TRR. Programmet Bonzun Evolve bedömdes 
kunna ge Trygghetsrådets rådgivare utökade 
verktyg för att stötta klienter under omställ-
ning framförallt i syfte att stärka klienternas 
självledarskap, reducera stress och främja 
hälsa genom hela omställningsprocessen. Steg 
1 i piloten ägde rum i slutet av sista kvartalet 
2021, där en nyckelgrupp av Trygghetsrådets 
rådgivare genomgick utbildning och handled-
ning i programmet av Bonzun. Steg 2 av piloten 
påbörjades första kvartalet 2022, bestående av 
att ett 50-tal klienter genomförde programmet. 
I slutet av andra kvartalet kommer piloten att 
utvärderas och faller denna väl ut är avsikten 
att programmet Bonzun Evolve skall erbjudas 
på bred front för Trygghetsrådets klienter.

Godkänd anordnare för arbets-
platsinriktat rehabiliteringsstöd

I slutet av första kvartalet godkändes Bonzun 
AB av Försäkringskassan som anordnare av 
arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det är 
Försäkringskassans utökade satsning för att 
förebygga och förkorta sjukfrånvaro och där 
arbetsgivare kan få tillbaka hälften av kostna-
den för olika former av stödinsatser. Bonzuns 
företagskunder kan således få tillbaka som 
mest 10 000 kronor per anställd och år samt 
max 200 000 kronor per år per arbetsplats av 
Försäkringskassan.

Kina vidtog extrema åtgärder för att förhindra 
spridningen av Covid-19 och stängde ner stora 
delar av landet, bland annat Shanghai där 
Bonzuns Asienkontor är baserat. Situationen 
har bland annat bidragit till förseningar att 
lansera Bonzun IVF i Kina samt inställda möten 
med potentiella kunder.

Väsentliga händelser  
efter årets utgång
●
Bonzun inleder samarbete med ett av de 
främsta nätverken inom fertilitet, FHH (Fertility 
Help Hub), med stor närvaro i Storbritannien 
och USA. 

●Lansering av efterfrågade funktioner i appen 
Bonzun IVF som bland annat möjliggör ny 
intäktsström genom engångsbetalningar i 
appen. 

●Bonzun lanserar mobilanpassad version av 
Bonzun evolve-programmet som efterfrågats 
av både potentiella och befintliga kunder 
för att kunna erbjuda programmet till fler 
medarbetare i företagen.

En bit in i andra kvartalet är Kina till stora delar 
fortfarande nedstängt. 

Finansiering samt kommentarer 
om kassaflödet 
        
Resultatet i första kvartalet tyngdes av stora 
kostnader, framför allt i form av emissions-
kostnader och räntekostnader. Samtidigt 
amorterades flera lån. Bolaget arbetar nu med 
att implementera en plan för att säkerställa 
verksamhetens finansiering fram till ett positivt 
kassaflöde.   
    
Lån samt lånelöften i koncernen har erhållits 
på totalt 10,5 mkr under föregående år. Inga 
nya lån har upptagits under perioden. 5,6 mkr 
har amorterats under första kvartalet. Kvar-
varande lån uppgår till 6,5 mkr. Kvarvarande 
outnyttjade lån och lånelöften per den 31:a 
mars 2022 uppgick till 1 900 tkr.

Bonzun redovisade per den 31 mars ett eget 
kapital i koncernen om 36 914 tkr och i moder- 
bolaget 70 466 tkr.
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Övrigt 

Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i enlighet med 
regelverket K3. Årsredovisningslagen (ÅRL) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovis-
ningsprinciper som tillämpas överensstämmer, 
om inget annat anges nedan, med de redovis-
ningsprinciper som användes vid upprättandet 
av den senaste årsredovisningen. 

Koncernen består av moderbolaget Bonzun AB 
(publ), dotterbolaget Bonzun Health Informa-
tion AB och dotterbolaget Bonzun evolve AB  
(f.d Stressklubben AB). 

Avlämnande av delårsrapport

Stockholm 
20 maj 2022

Håkan Johansson
Styrelseordförande

Jacob Dalborg
Styrelseledamot

Bonnie Roupé
Verkställande direktör

Transaktioner med närstående 
Bonzuns vd Bonnie Roupé, genom 
Bonz Unlimited AB, samt marknadschef 
Emma Wichman tecknade 360 000 respektive 
150 000 units, motsvarande sammanlagt 
cirka 1,3 mkr, i Företrädesemissionen genom 
kvittning av fordringar. 

Finansiell kalender
2022-08-25 Delårsrapport Q2 2022 
2022-11-17 Delårsrapport Q3 2022

Denna rapport samt tidigare ekonomiska  
rapporter och pressmeddelanden finns på 
bolagets webbsida investor.bonzun.com/ 
finansiella-rapporter/

Granskningsrapport
Denna rapport har inte varit föremål för 
granskning av bolagets revisor. 

Bolagets aktie är noterat vid Nasdaq First 
North Growth Market. Bolagets Certified 
Adviser är G&W Fondkommission. 

Kontaktinformation: 
G&W Fondkommission 
tel: 08-503 000 50 
e-post: info@gwkapital.se

För ytterligare information
Bonnie Roupé, vd 
Bonnie@bonzun.com 
073-414 91 49 

Jozefa Grönqvist, CFO 
jozefa@jbgekodata.se
073-629 47 43

Josefine Bin Jung
Styrelseledamot
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*Jämförelsestörande poster består till största delen av kostnader relaterade till nyemission.

Nyckeltal

Tkr
Koncern

jan-mar 2022
Moderbolag

jan-mar 2022
Koncern

helår 2021
Moderbolag

helår 2021

Resultat per aktie -0,30 -0,22 -0,02 -0,02

EBIT marginal/rörelsemarginal neg neg neg neg

Genomsnittligt antal aktier, tusen 22 505 22 505 448 089 448 089

Antal registrerade aktier, tusen 28 101 28 101 16 909 16 909

Genomsnittligt antal aktier,  
fullt utspätt 30 960 30 960 – –

Soliditet % (moderbolaget) 76 93 61 86
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Resultaträkning i sammandrag (moderbolaget)

              jan-mar helår
Tkr 2022 2021 2021

Intäkter 462 228 896

Rörelsens kostnader -2 236 -1 512 -4 719

Avskrivningar/nedskrivningar -7 -876 -2 295

Jämförelsestörande poster* -1 968 0 -2 333

Summa rörelsens kostnader -4 211 -2 388 -9 347

Rörelseresultat -3 749 -2 160 -8 451

    

Finansnetto -1 124 -85 -721

Resultat efter finansiella poster -4 873 -2 245 -9 172

Skatt – – –

    

RESULTAT EFTER SKATT -4 873 -2 245 -9 172

Resultaträkning i sammandrag (koncernen)

Tkr
jan-mar

2022
helår
2021

Intäkter 220 508

Rörelsens kostnader -2 335 -6 386

Avskrivningar/nedskrivningar -1 456 -2 483

Jämförelsestörande poster -1 968 -812

Summa rörelsens kostnader -5 759 -9 681

Rörelseresultat -5 539 -9 173

   

Finansnetto -1 215 -403

Resultat efter finansiella poster -6 754 -9 576

Skatt – –

   

RESULTAT EFTER SKATT -6 754 -9 576
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Balansräkning i sammandrag

Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag
Tkr jan-mar 2022 jan-mar 2022 helår 2021 helår 2021

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar 44 000 109 44 973 116

Finansiella anläggningstillgångar 0 69 498 0 68 193

Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 44 000 69 607 44 973 68 309

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 1 938 4 079 2 884 2 946

Likvida medel 2 385 2 174 611 338

Summa omsättningstillgångar 4 323 6 253 3 495 3 284

SUMMA TILLGÅNGAR 48 323 75 860 48 468 71 593

Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag
Tkr jan-mar 2022 jan-mar 2022 helår 2021 helår 2021

Eget kapital 36 914 70 466 29 577 61 248

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 867 0 867 0

Summa långfristiga skulder 867  0 867 0 

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder 1 072 414 1 710 815

Övriga kortfristiga skulder 7 752 3 562 14 381 8 219

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 1 718 1 418 1 933 1 311

Summa kortfristiga skulder 10 542 5 394 18 024 10 345

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 323 75 860 48 468 71 593
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* Kvartalskoncernredovisning upprättades för första gången under sista kvartalet 2021.
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Kassaflödesanalys i sammandrag (moderbolaget)

Tkr jan-mar 2022 okt-dec 2021 jul-sep 2021 jan-jun 2021 helår 2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 131 -4 377 -1 507 -2 581 -8 465

Kassaflöde från investeringsverksamheten – -16 – – -16

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 966 2 600 2 500 2 500 7 600

      

Periodens kassaflöde 1 835 -1 793 993 -81 -881

      

Likvida medel vid periodens början 338 2 131 1 138 1 219 1 219

  

Likvida medel vid periodens slut 2 173 338 2 131 1 138 338

Kassaflödesanalys i sammandrag (koncernen*)

Tkr jan-mar 2022 helår 2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 935 -7 318

Kassaflöde från investeringsverksamheten -404 -1 925

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 113 9 672

 

Periodens kassaflöde 1 774 429

 

Likvida medel vid periodens början 611 182

 

Likvida medel vid periodens slut 2 385 611
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Tkr Aktiekapital
Fond för 

utvecklingsutgifter
Övrigt tillskjutet 

kapital
Balanserat 

resultat

Balanserat resultat 
inkl periodens 

resultat Totalt

Ingående eget kapital 2021-01-01 8 454 16 115 761 -53 810 -9 172 61 248

Nyemission 5 636 8 455 14 091

Disposition enligt bokslut 0

av årets årsstämma: -9 172 9 172 0

Avskrivning av utv. kostnader -1 1 0

Aktivering av utv. kostnader 0

Resultat för perioden -4 873 -4 873

Utgående eget kapital 2021-12-31 14 090 15 124 216 -62 981 -4 873 70 466

Tkr Aktiekapital
Pågående 

emission 
Övrigt  

tillskjutet kapital
Annat eget kapital inkl 

periodens resultat Totalt

Ingående balans 8 455 0 63 043 -41 921 29 577

Nyemission 5 126 7 690 12 816

Kvittningsemission 510 765 1 275

Kostnader för nyemission 0

Omföring konvertibellån 0

Periodens resultat -6 754 -6 754

Utgående balans 14 091 0 71 498 -48 675 36 914

Moderbolaget Bonzun AB per 2022-03-31

Koncernen Bonzun per 2022-03-31

Förändring i eget kapital



 

EBIT (rörelseresultat)  
Nettoomsättning minus rörelsens kostnader.  

EBIT-marginal (rörelsemarginal)  
EBIT (rörelseresultat) i förhållande till nettoomsättningen.

Resultat per aktie    
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.

Soliditet   
Eget kapital i förhållande till summa tillgångar.

Finansnetto   
Netto av finansiella intäkter och finansiella kostnader.
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