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Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med
visionen att tillgängliggöra evidensbaserad
medicinsk information på ett förståeligt 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.
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Väsentliga händelser
Juli – september 2022

Tredje kvartalet i sammandrag

●• I juni inleddes förändringar i den övergripande marknads- och
försäljningsstrategin för Bonzun IVF appen och i juli genomfördes
de sista och stora förändringarna med flytt av applikationens betalväggar. Detta har resulterat i en ökning av antalet prenumeranter
med 39 procent under Q3 (total ökning 88 procent sedan 1 juni) och
intäktsnivån steg till samma värden som innan förändringsarbetet
trots en sänkning av prenumerationskostnaden med 70 procent.

Moderbolaget juli – september 2022
Nettoomsättning uppgick till 195 tkr (375).
EBITA-resultat uppgick till -1 144 tkr (-1 401).
Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultat med 0 (0).
Resultat före skatt: -1 288 tkr (-2 200).
Värden inom parantes avser jämförelse med tredje kvartalet föregående år.

●
• Intresset för Bonzun Evolve började ta fart efter sommaren och nya
kunder som fastighetsbyråer köpte in programmet till sina medarbetare. Mobilanpassningen öppnar upp för fler företag då andelen
företag med personal som har mobilen som sitt främsta arbetsverktyg ökar.

Koncernen juli – september 2022
Nettoomsättning uppgick till 232 tkr.
EBITA-resultat uppgick till -1 384 tkr.
Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultat med 0.
Resultat före skatt: -3 089 tkr.
Resultat per aktie -0,11 kr.
Kvartalskoncernredovisning upprättades för första gången under sista kvartalet 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Under tredje kvartalet utvärderades, med goda resultat, den pilot
som genomförts under våren på personer i omställning. I oktober
erhölls sedan en positiv rekommendation från ledningsgruppen i
Trygghetsrådet (TRR) att man vill kunna erbjuda självledarskaps- och
anti-stressprogrammet Evolve till personer i omställning.

• Bonzun ingick i november ett samarbetsavtal med Wordapp B.V.,
bolaget bakom webbsidan hairtransplantation.com. Samarbetet
innefattar bland annat utveckling av ett patientstöd för hårtransplantationer med marknadsföring mot den kinesiska marknaden samt
i en förlängning även marknadsföring av Bonzun IVF appen. Bonzun
erhöll 750 000 SEK i kontant förskott, samt motsvarande 2 000 000
SEK, avsett för marknadsföring av IVF-appen i Wordapps kanaler. Vidare åtog sig Wordapp, att när appen är färdigställd, erlägga upp till
1 000 000 SEK i provision under 2023 för hårtransplantationsappen
och upp till 8 250 000 SEK årligen i provision för IVF appen.
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Ökat intresse för Evolve
En varm sommar har passerat sen
senaste perioden och på Bonzun fortsätter vårt arbete framåt för att nå våra
uppsatta mål. Tredje kvartalet inträffar
till stor del över de lite långsammare
sommarmånaderna i Sverige, vilket innebär att det har varit lugnare på försäljning
för vår B2B affär som är största delen av
bolagets intäkter, men övriga verksamheten har fortsatt starkt framåt.

Som vi tidigare kommunicerat till marknaden så har
vi arbetat mycket med att omvandla våra nuvarande
produkter till skalbara erbjudanden och där har vi
kommit i hamn. Det sista steget i optimeringen av
vårt patientstöd för fertilitetsbehandlingar, Bonzun
IVF, innebar att vi under Q3 implementerade en
omfattande förändring av försäljningsstrategi och i
och med det förändringar av appens betalväggar.
Det har visats sig vara en vinnande strategi som i
månadsskiftet september/oktober resulterade i totalt
en 88-procentig ökning av antalet prenumeranter
och som fortsätter öka stadigt med minimal insats,
vilket visar på behovet hos patienter för denna typ av
stöd. Under Q2 lanserades Bonzun IVF på ännu fler
språk och den finns nu översatt till hela sex språk, allt
för att öka tillgängligheten så fler runt om i världen
kan få möjlighet att finns stöd och hjälp i Bonzun IVF.
Efter sommaren och i slutet av Q3 började vi se ett
ökat intresse för vårt självledarskaps- och antistressprogram Evolve som säljs till företag som vill arbeta
systematiskt och förebyggande mot långvarig skadlig
stress hos personalen. Nu när vi alla står inför sämre
tider, med stor oro för elpriser och lågkonjunktur,
inser fler företag vikten av att ta hand om sina medarbetare för att bibehålla en hållbar arbetsmiljö. När
pressen ökar mycket i det privata livet så spiller detta
över på arbetslivet, ofta med minskad produktivitet
som resultat eller till och med risk för utbrändhet.
Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa har ökat
stadigt sedan år 2010 och står idag för närmare
hälften av alla pågående sjukfall enligt Försäkringskassan. Det är dessvärre stressrelaterade sjukskrivningar som ökar mest och har tagit fart igen efter
pandemin. Men som tur är kan vi hjälpa och vi är
glada att fler upptäcker Evolve och ser den stora
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skillnaden programmet kan göra för företagets
medarbetare och i slutändan hela företaget. Evolve
är ett program som ger lärande för livet med
konkreta övningar för att ge beteendeförändringar
som gör individen kapabel till att hantera stress
och de känslor som ger upphov till stress. Bonzun
blev under Q2 godkända av Försäkringskassan som
anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd,
vilket är en enorm kvalitetsstämpel.
Säljprocessen för Evolve startas många gånger upp
med en pilot för en avdelning eller utvald grupp
innan det tas beslut om vidare användande i större
delar av företaget. Detta gör att vi ofta får invänta
utfallet av piloten innan företaget startar igång
med programmet i större utsträckning. Det tar minst
8 veckor och ibland mer. Vi vet att programmet
minskar stressen hos individer med 25 procent (för
högstressade med 30 procent) vilket leder till att vår
hit rate från genomförd pilot till större kontrakt är
hög. Vi kommer fortsätta att säkra fler kontrakt med
företag och organisationer som vill öka välmåendet
hos sin personal och minska sjukfrånvaron. Bonzuns
plattformar skapar möjligheter för att hjälpa fler
individer och tacklar två av vår tids stora hälso- och
samhällsutmaningar, infertilitet och stress. Tack vare
Bonzun ska de inte förbli förbisedda!
Bonnie Roupé,
verkställande direktör
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Verksamheten under perioden
88-procentig ökning av
Bonzun IVF prenumeranter

Slutligt skede för utvärderingen av
Bonzun Evolve för Trygghetsrådet

Bonzun Evolve i
mobilversion

Bonzun gick under tredje kvartalet genom den sista
fasen av förändringar i sin försäljnings- och marknadsstrategi för att maximera intäkterna från Bonzun
IVF appen. Förändringarna inleddes i slutet av andra
kvartalet och avslutades i början av juli med en flytt
av appens betalväggar. Genom att sänka kostnaderna och samtidigt begränsa funktioner har förändringarna sammantaget lett till ett mer attraktivt
erbjudande med ett ökat antal prenumeranter som
följd. Sen start av förändringarna har antalet prenumeranter ökat med 88 procent och enbart under
Q3 med 39 procent. Konsumenternas förväntningar
på applikationer har förändrats tillsammans med
hur applikationer används idag. Sammantaget har
detta gjort en förändring av Bonzun IVF nödvändig
för att konsumenter ska överväga att betala för en
prenumeration. Prenumerationskostnaden för appen
sänktes med 70 procent samtidigt som andra delar
smalnades av i erbjudandet med resultatet att inom
loppet av ett kvartal är intäkterna uppe på samma
nivå som tidigare. Det nya erbjudandet tillsammans
med de 6 olika majoritetsspråk som Bonzun IVF är
översatt till borgar för en fortsatt ökning av antalet
användare och ökad spridning av Bonzun IVF.

Bonzun inledde hösten 2021 ett omfattande
pilotsamarbete med Trygghetsrådet (TRR) med
målsättningen att tillhandahålla verktyg för att
hantera stress och stärka självledarskap genom
Bonzun Evolve programmet. Trygghetsrådet är en
omställnings- och arbetslivsaktör som bidrar till
lärande och rörlighet på svensk arbetsmarknad.
I dagsläget är 35 000 företag och 950 000 anställda
anslutna till TRR. Under tredje kvartalet utvärderades
huruvida programmet Bonzun Evolve ska erbjudas
till fler av Trygghetsrådets klienter. Utvärderingen föll
väl ut i en rekommendation om att erbjuda Bonzun
Evolve på bredare front och ett utökat samarbete
ligger för slutligt beslut i TRRs ledningsgrupp.

Mobilanpassningen som slutfördes under Q2 var en
viktig förutsättning för Bonzuns mål om uppskalning
av iKBT-programmet och i slutet av Q3 märktes ett
ökat intresse för Evolve. Antalet bokningar av säljmöten med olika organisationer som väljer att arbeta
och investera in sin personal med hälsofrämjande
insatser ökade i september, och behovet ökar även
på grund av en turbulent marknad med stor påverkan
på privatekonomi.

5

Bonzun AB (publ) Delårsrapport juli – september 2022
VERKSAMHETEN

Finansiering samt kommentarer
om kassaflödet

Övrigt

Bolaget har under tredje kvartalet utökat lånen med
2 170 tkr.

Det nya lånet på 2 170 tkr, varav 2 000 tkr redovisades i förestående kvartalsrapport, är från närstående bolag till styrelseledamot Jacob Dahlborg.

Bonzun redovisade per den 30 september ett
eget kapital i koncernen om 30 133 tkr. och i moderbolaget 67 119 tkr.

Kommande rapport

●Närstående transaktioner

• För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner 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.

Teckningsoptioner
• Teckningsoptionerna som utgavs i Företrädesemissionen utgavs vederlagsfritt och ger innehavaren rätt att, under perioderna 12–26 september
2022 och 13–27 mars 2023, för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bonzun till ett
lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den
volymvägda 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.

Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i enlighet med
K3, Årsredovisningslagen (ÅRL) och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciper som
tillämpas överensstämmer, om inget annat anges
nedan, med de redovisningsprinciper som användes
vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.
Koncernen består av moderbolaget Bonzun AB
(publ), dotterbolaget Bonzun Health Information AB
samt dotterbolaget Bonzun evolve AB
(f.d Stressklubben AB).

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

Avlämnande av delårsrapport
Stockholm den 17 november 2022
Håkan Johansson
Styrelseordförande

Jacob Dalborg
Styrelseledamot
Bonnie Roupé
Verkställande direktör
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Josefine Bin Jung
Styrelseledamot

24 februari 2023 Bokslutskommuniké 2022

Granskningsrapport
Denna rapport har inte varit föremål för granskning
av bolagets revisor. Informationen i denna rapport
är sådan som Bonzun AB (publ), 556883-9920,
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Bolagets aktie är noterat vid Nasdaq First North
Growth Market. Bolagets Certified Adviser är
G&W Fondkommission.
För ytterligare information, kontakta:
Bonnie Roupé, vd
tel: 073-414 91 49
Bonnie@bonzun.com
Jozefa Grönqvist, CFO
tel: 073-629 47 43
jozefa@jbgekodata.se
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Resultaträkning i sammandrag (moderbolaget)
Tkr
Intäkter
Rörelsens kostnader

2022
jul-sep

2022
apr-jun

2022
jan-mar

2022
jan-sep

2021
jul-sep

2021
apr-jun

2021
jan-mar

2021
jan-sep

2021
helår

195

159

462

816

375

25

228

628

896

-1 339

-2 166

-2 236

-5 741

-1 776

-1 435

-1 512

-4 723

-4 719

Avskrivningar/nedskrivningar

-7

-7

-7

-21

-535

-876

-876

-2 287

-2 295

Jämförelsestörande poster*

0

0

-1 968

-1 968

0

0

0

0

-2 333

Summa rörelsens kostnader

-1 346

-2 173

-4 211

-7 730

-2 311

-2 311

-2 388

-7 010

-9 347

Rörelseresultat

-1 151

-2 014

-3 749

-6 914

-1 936

-2 286

-2 160

-6 382

-8 451

Finansnetto
Resultat efter finansiella poster

-137

-45

-1124

-1306

-264

-85

-85

-434

-721

-1 288

-2 059

-4 873

-8 220

-2 200

-2 371

-2 245

-6 816

-9 172

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-1 288

-2 059

-4 873

-8 220

-2 200

-2 371

-2 245

-6 816

-9 172

Skatt
RESULTAT EFTER SKATT

*Jämförelsestörande poster består till största delen av förvärvsrelaterade kostnader
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Resultaträkning i sammandrag (koncernen)
Tkr
Intäkter

2022
jul-sep

2022
apr-jun

2022
jan-mar

2022
jan-sep

2021
helår

232

201

220

653

508

Rörelsens kostnader

-1 616

-2 305

-2 335

-6 256

-6 386

Avskrivningar/nedskrivningar

-1 502

-1 480

-1 456

-4 438

-2 483

0

0

-1 968

-1 968

-812

Jämförelsestörande poster *
Summa rörelsens kostnader

-3 118

-3 785

-5 759

-12 662

-9 681

Rörelseresultat

-2 886

-3 584

-5 539

-12 009

-9 173

Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt
RESULTAT EFTER SKATT

-203

-108

-1 215

-1 526

-403

-3 089

-3 692

-6 754

-13 535

-9 576

—

—

—

—

—

-3 089

-3 692

-6 754

-13 535

-9 576

Koncern
jan-sep 2022

Moderbolag
jan-sep 2022

Koncern
helår 2021

Moderbolag
helår 2021

-0,60

-0,36

-0,02

-0,02

Nyckeltal
Tkr
Resultat per aktie

neg

neg

neg

neg

Genomsnitlig antal aktier, tusen

EBIT marginal/rörelsemarginal

22 545

22 545

448 089

448 089

Antal registrerade aktier, tusen

28 182

28 182

16 909

16 909

Genomsnittligt antal aktier, fullt utspätt

31 000

31 000

68

89

61

86

Soliditet %
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Balansräkning i sammandrag
Koncern
jan-sep 2022

Tkr

Moderbolag
jan-sep 2022

Koncern
helår 2021

Moderbolag
helår 2021

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

41 877

95

44 973

116

Finansiella anläggningstillgångar

80

69 498

0

68 193

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

41 957

69 593

44 973

68 309

1 559

4 982

2 884

2 946

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel

751

635

611

338

2 310

5 617

3 495

3 284

SUMMA TILLGÅNGAR

44 267

75 210

48 468

71 593

Eget kapital

30 133

67 119

29 577

61 248

733

0

867

0

1 313

652

1 710

815

10 347

6 086

14 381

8 219

Summa omsättningstillgångar

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 741

1 353

1 933

1 311

Summa kortfristiga skulder

13 401

8 091

18 024

10 345

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

44 267

75 210

48 468

71 593
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Kassaflödesanalys i sammandrag (koncernen)
Tkr
Kassaflöde från den löpande verksamheten

jul-sep 2022

apr-jun 2022

jan-mars 2022

helår 2021

-1 027

-2 219

-4 935

-7 318

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-478

-460

-404

-1 925

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 070

480

7113

9 672

Periodens kassaflöde

565

-2 199

1 774

429

Likvida medel vid periodens början

186

2 385

611

182

Likvida medel vid periodens slut

751

186

2 385

611
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Förändring i eget kapital
Moderbolaget Bonzun AB per 2022-09-30
Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Övrigt
tillskjutet kapital

Ingående eget kapital 2022-01-01

8 454

16

115 761

Nyemission

5 636

Tkr

Balanserat resultat
Balanserat resultat inkl periodens resultat
-53 810

-9 172
-1

9 172

0
0

1

0

Aktivering av utv. kostnader
Resultat för perioden
Utgående eget kapital 2022-09-30

Totalt
61 248
14 091

8 455

Disposition enligt bokslut
av årets årsstämma:
Avskrivning av utv. kostnader

-9 172

14 090

15

124 216

-62 981

-8 220

-8 220

-8 220

67 119

Koncernen Bonzun AB per 2022-09-30
Tkr

Övrigt Annat eget kapital inkl
tillskjutet kapital
periodens resultat

Totalt

Aktiekapital

Pågende emission

Ingående balans 2022-01-01

8 455

0

Nyemission

5 126

7 690

12 816

510

765

1 275

Kvittningsemission

63 043

-41 921

29 577

Kostnader för nyemission

0

Omföring konvertibellån

0

Periodens resultat
Utgående balans 2022-09-30

14 091

11

0

71 498

-13 535

-13 535

-55 456

30 133
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Definitioner
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 efter utspädning.
Soliditet
Eget kapital i förhållande till summa tillgångar.
Finansnetto
Netto av finansiella intäkter och finansiella kostnader.

12

Adresser
Bolaget
Bonzun AB (publ)
Grev turegatan 30
114 38 Stockholm
Certified Adviser
G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
Aktiebok
Euroclear Sweden AB
Box 7822
103 97 Stockholm
Advokater
Berghco
Jungfrugatan 6
114 44 Stockholm
Revisor
Johan Kaijser
(Auktoriserad revisor)
Kungsgatan 59
111 22 Stockholm
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