
 

 

 

Stockholm 2022-04-22 

 

 

 

Delårsrapport januari – mars 2022 
 

1 januari – 31 mars 2022 

• Nettoomsättningen minskade till 11,1 (44,4) MSEK 

• Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 0,6 (20,9) MSEK 

• Resultatet per aktie uppgick till 0,01 (0,46) SEK 

• Soliditeten uppgick till 81%.  

• Substansvärdet per aktie uppgick till 1,41 (2,16) SEK 

 

 

Väsentliga händelser under rapportperioden 

• En extra bolagsstämma 25 januari 2022 beslutade om vinstutdelning av 500 000 aktier i Innowearable AB 

och 8 000 000 aktier i INBooks AB 

• Årsstämman den 31 mars 2022 beslutade om ändring av företagsnamn från Dividend Sweden AB till DS 

Plattformen AB 

• Årsstämman den 31 mars 2022 beslutade om vinstutdelning av aktier och teckningsoptioner i DS SPAC 2 

(numera namnändrat till Dividend Sweden AB) 

 

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden 

• Namnändringen till DS Plattformen genomfördes, från och med 13 april 2022 byttes listningsnamn och 

bolaget fick ett nytt kortnamn, DSPAB. 

 

 

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 22 april 2022, kl 08.15 CET. 

__________________________________________________________________________________ 

DS Plattformen 

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

mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till 

sina aktieägare via utdelningar.  

 

 

  



 

 

 

VD-kommentar 

 
Mycket händer på marknaden. Pandemin har successivt haft en minskad påverkan men då har i stället 

inflationen tagit ordentlig fart, det tillsammans med Rysslands invasion av Ukraina har skapat en osäkerhet 

på marknaden med större kursrörelser och en del kraftiga fall, främst hos tillväxtaktier. Den minskning av 

exponeringen mot noterade bolag som påbörjades under 2021 har fortsatt och våra innehav är idag till stor 

del i bolag som ännu ej noterats.  

 

Av de onoterade innehaven i vår portfölj, finns det ett flertal som är redo att gå in i noterad miljö, där arbetar 

vi aktivt med att hjälpa dem att ta nästa steg. Vi ser goda förutsättningar att vi under 2022 kommer se ett 

flertal noteringar bland våra innehav.  

 

En mer volatil marknad medför även affärsmöjligheter. Noteringsklimatet är inte lika starkt som tidigare och 

där ser vi att våra drygt 8 000 aktieägare och vårt erbjudande om ägarspridningar till våra aktieägare som en 

ännu viktigare komponent och hjälp för bolag som vill få en lyckad notering och en fortsatt bra resa som 

noterat bolag. 

 

Vi har redan kommunicerat att vi under 2022 har utdelade, avtalade och föreslagna ägarspridningar till ett 

värde av ca 0,50 kr/aktie. Där Innowearable och INBooks redan delats ut och avtal med Yepzon, Medicortex, 

Hoi Förlag, och Malma Logistik har kommunicerats. Ägarspridningar är en viktig del av vår verksamhet och 

vi arbetar hårt med de avtalade affärerna och för att det ska blir fler affärer framöver. 

 

Mycket fokus har lagts på omstruktureringen av bolaget, där den ordinarie verksamheten flyttats ner till ett 

helägt dotterbolag, som kommer att delas ut till aktieägarna och noteras. I och med detta så har moderbolaget 

bytt namn till DS Plattformen och där det helägda dotterbolaget, där verksamheten numera finns, tagit över 

namnet och heter Dividend Sweden AB. 

 

Vi arbetar intensivt med att för DS Plattformen hitta och genomföra ett omvänt förvärv av ett bolag med en 

intressant verksamhet som skapar stort värde för våra aktieägare. 

 

Två SPAC-bolag har så här långt startats. DS SPAC 2, som använts för omstruktureringen av egna 

verksamheten och DS SPAC 1, där samtliga aktier i senior tech-bolaget Bellpal AB förvärvades. Affären är i 

avslutningsskedet och aktien planeras noteras under andra kvartalet.  

 

Sammanfattningsvis, trots ett tuffare marknadsklimat så ser vi fortsatt goda affärsmöjligheter och 

förutsättningar att leverera utdelningar till våra aktieägare. 

 

Bo Lindén 

VD 

  



 

 

Kommentarer till koncernens finansiella utveckling 
 

Rörelsens intäkter 

Rörelsens intäkter uppgick under första kvartalet 2022 till 11,1 MSEK (f.å. 44,4). Minskningen beror på att 

det varit en betydligt lägre aktivitet på aktiemarknaden på grund av det osäkra investeringsklimatet  

 

Rörelsens kostnader 

Rörelsens kostnader för första kvartalet uppgick till 10,6 MSEK (29,7) och utgjordes till största del av inköp 

av värdepapper (9,0 MSEK). Övriga kostnader är hänförliga till bolagets drift och administration. 

 

Rörelseresultat 

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 0,5 MSEK (14,7). 2022 har präglats av stor osäkerhet med 

det instabila världsläget och kommande räntehöjningar. Därav har det gjorts betydligt färre 

värdepapperstransaktioner jämfört med tidigare år.  

  

Resultat efter finansnetto 

Resultatet efter finansnetto för första kvartalet uppgick till 0,6 MSEK (20,9). Finansiella intäkter är en viktig 

del av bolagets intäkter, såsom ersättningar för ägarspridningar, garantier och räntor. Marknaden har varit 

avvaktande och därmed har det skett färre affärer än vanligt under första kvartalet.   

 

Resultat per aktie 

För första kvartalet uppgick resultatet per aktie efter skatt till 0,012 SEK (0,463). 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 1,41 kr/aktie.  

 

Finansiell ställning 

Per den 31 mars 2022 uppgick det egna kapitalet till 63,8 MSEK (97,4). Kassa och kassaliknande tillgångar 

uppgick till 1,2 MSEK (7,9). Övriga omsättningstillgångar uppgick till 78,0 MSEK (89,8).  

 

Soliditeten uppgick vid rapportperiodens utgång till 81% (100).  

 

  



 

 

Aktieinnehav 

Koncernen har en aktieportfölj uppgående till ca 66,9 MSEK. Nedan ges översiktlig information om de 

portföljinnehav bolaget hade vid rapportperiodens slut.  

 

Börsnoterade innehav 

Totalt har koncernen ca 20 börsnoterade värdepapper, nedan listas de 10 största innehaven per 

2022-03-31. Totalt värde på den noterade portföljen uppgick vid rapportperiodens slut till 6,7 MSEK. 

 

  Aktie Antal Värde, MSEK 

    

1 Bonzun 3 378 539 2,77 

2 Prolight Diagnostics BTU 3 081 520 1,66 

3 Kiliaro 458 818 0,94 

4 Brandbee 27 468 694 0,55 

5 Miris 145 024 0,34 

6 Eyeonid 622 000 0,09 

7 Bonzun TO1 1 684 319 0,08 

8 Transiro 794 580 0,05 

9 Aprendere TO 165 258 0,04 

10 F2M 79 948 0,04 

    

 Summa  6,56 
 

 

Onoterade innehav 

Koncernen innehar även aktier som för närvarande är onoterade, vars värde per 31 mars 2022 uppgick till ca 

60,2 MSEK. Ett antal av bolagen arbetar mot en notering och det utvärderas löpande möjligheten att 

genomföra utdelningar av bolagen. Största onoterade innehav är Bember, Classic Living, Evendo Ltd, 

INBooks, Medicortex och Yepzon vars sammanlagda värde uppgår till ca 42 MSEK. Nedan är en 

beskrivning av innehaven.  

Bember A/S 

Bember är ett norskt fintechbolag som utvecklat en plattform för kundklubbar som möjliggör för företag att 

genomföra digital marknadsföring och uppföljning utifrån deras kunders shoppingmönster och geografisk 

närvaro. Man har även en parkeringstjänst som länkas med befintliga parkeringssystem men tillför 

möjligheten att kommunicera med kunderna redan parkerar för att gå in på t ex ett shoppingcenter. Det gör 

att kunden kan få digitala erbjudanden och man kan därefter skapa kampanjer utifrån vad kunden är 

intresserad av.  

 

Classic Living AB 

Classic Living utvecklar bostäder med hög standard i södra Spanien med fokus på Malaga. Bolaget har idag 

6 projekt i olika faser med ca 100 lägenheter i portföljen, med ett totalt försäljningsvärde om ca 350 MSEK. 

Utöver projektportföljen bedriver bolaget fastighetsmäkleri med kontor i centrala Malaga. 

 

Evendo Ltd 

Evendo har utvecklat en unik och helt automatisk plattform för planering och genomförandet av olika typer 

av event, både för företag och privatpersoner. Man beskriver sig själva som ”booking.com för event” vilket 

är en bra beskrivning av vad man erbjuder sina kunder, såväl små som stora. Bolaget har tagit stora steg 

senaste året och har tecknat flertalet avtal.   



 

 

INBooks AB 

Bokföring och enkelhet är sällan något man förknippar med varandra. Teamet bakom INBooks har 

erfarenhet och bakgrund från Fortnox och/eller Visma och utnyttjar den samlade kompetensen till att skapa 

ett modernt och molnbaserat bokföringssystem som är intuitivt, enkelt och ska kunna hanteras även av den 

som inte har förkunskaper. Målgruppen är småföretagare, men även bokföringsbyråer. En ägarspridning har 

genomförts under Q1 och bolaget planeras att noteras under Q2 2022. 

 

Medicortex 

Medicortex utvecklar biomarkörer som ska utvärdera omfattningen och svårighetsgraden av hjärnskakning 

och hjärnskador. Målet är att förutom att diagnostisera även utveckla ett läkemedel för att stoppa 

förvärringen av hjärnskada. Medicortex har som mål att notera bolaget under 2022. 

 

Yepzon 

Yepzon erbjuder avancerade helhetslösningar för spårning och sensorer för alla behov, oavsett om det är 

barn, bil, hund, maskin eller något annat man vill kunna positionera. Yepzon har en plattform med lösningar 

för såväl privatmarknaden som B2B. Man har redan etablerade kunder inom flera olika segment såsom 

automation, telecom och säkerhet. Yepzon har en plan för stark tillväxt och i samband med detta avser man 

lista bolaget under 2022.  



 

 

 

Väsentliga händelser under rapportperioden 

En extra bolagsstämma hölls den 25 januari som beslutade om utdelning av 500 000 aktier i Innowearable 

AB samt 8 000 000 aktier i INBooks AB. Med stöd av bemyndigande från stämman beslutade styrelsen att 

avstämningsdagen skulle vara den 2 februari 2022. 

 

Årsstämman den 31 mars 2022 beslutade om ändring av företagsnamn från Dividend Sweden AB till DS 

Plattformen AB. PÅ årsstämman beslutades det även om vinstutdelning av aktier och teckningsoptioner i DS 

SPAC 2 (numera namnändrat till Dividend Sweden AB) 

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden 

Namnändringen till DS Plattformen genomfördes, från och med 13 april 2022 byttes listningsnamn och nytt 

kortnamn, DSPAB. 

 

Kommande händelser 

Delårsrapport april - juni 2022 24 augusti 

Delårsrapport juli - september 2022 21 oktober 

Bokslutskommuniké 2023  16 februari 2023 

 

 

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 2016 vilken finns att tillgå på bolagets hemsida www.dsplattformen.se. 

  

http://www.dsplattformen.se/


 

Finansiell information 

 

 

RESULTATRÄKNINGAR  Koncern    Moderbolag  

Belopp i MSEK        

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

 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31  2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 

Rörelsens intäkter        

Nettoomsättning 11,1    5,4 44,4 134,9 

        

Rörelsens kostnader        

Värdepapper -9,0    -6,3 -28,7 -101,6 

Övriga kostnader -1,6    -3,8 -1,0 -5,6 

        

Rörelseresultat 0,5 0,0 0,0  -4,8 14,7 27,7 

        

Finansnetto 0,1    0,2 6,2 26,7 

        

Resultat efter finansnetto 0,6 0,0 0,0  -4,5 20,9 54,4 

        

Bokslutsdispositioner 0,0    - - -9,0 

        

Resultat före skatt 0,6 0,0 0,0  -4,5 20,9 45,4 

        

Skatt 0,0    0,0 0 -6,7 

        

Periodens resultat efter skatt 0,6 0,0 0,0  -4,5 20,9 38,7 

 

 

  



 

BALANSRÄKNINGAR  Koncern   Moderbolag  

Belopp i MSEK        

 2022-03-

31 

2021-03-

31 

2021-12-

31  

2022-03-

31 

2021-03-

31 

2021-12-

31 

TILLGÅNGAR        

        

Finansiella tillgångar         

Andelar koncerbolag 0,0    46,5 0 0 
        

Omsättningstillgångar        

Värdepapper 66,9    6,1 74,6 72,8 
        

Kortfristiga fordringar        

Kundfordringar 6,6    4,0 9,0 2,3 

Fordringar hos koncernbolag 0,0    10,2 0,0 0 

Övriga fordringar 4,6    0,5 6,2 4,6 
        

Kassa och bank 1,2    0,3 7,9 1,9 
        

Summa omsättningstillgångar 79,2 0,0 0,0  67,5 97,7 81,6 
        

SUMMA TILLGÅNGAR 79,2 0,0 0,0  67,5 97,7 81,6 
        

EGET KAPITAL OCH 

SKULDER 

2022-03-

31 

2021-03-

31 

2021-12-

31  

2022-03-

31 

2021-03-

31 

2021-12-

31 

        

Eget kapital        

Bundet eget kapital        

Aktiekapital 0,5    0,5 22,5 0,5 
        

Fritt eget kapital        

Balanserat resultat -34,9    -34,8 -43,6 -73,4 

Överkursfond 97,6    97,6 97,6 97,6 

Periodens resultat 0,6    -4,5 20,9 45,9 
        

Summa eget kapital 63,8    58,8 97,4 70,6 
        

Långfristiga skulder 
    

0 0 0 
 

    
  

 
Kortfristiga skulder        

Leverantörsskulder 
             

0,0  
   0 0,1 0 

Skatt på periodens resultat               -       0 0 8,5 

Övriga kortfristiga skulder 
            

15,4  
   8,7 0,2 2,5 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH 

SKULDER 79,2 0,0 0,0  67,5 97,7 81,6 



 

 

Koncern 
    

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL   Balanserad  

Belopp i MSEK 
 Överkurs- vinst inkl. Summa 

 Aktiekapital fond periodens resultat eget kapital 

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

Vinstdisposition enligt årsstämma    
 

Utdelning   -7,3 -7,3 

Periodens resultat   0,6 0,6 

Belopp vid periodens utgång 2022-03-31 0,5 97,6 -34,3 63,8 

     

 

 

 

Moderbolag     

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL   Balanserad  

Belopp i MSEK 
 Överkurs- vinst inkl. Summa 

 Aktiekapital fond periodens resultat eget kapital 

Belopp vid årets ingång 2022-01-01 0,5 97,6 -27,4 70,6 

Vinstdisposition enligt årsstämma    
 

Utdelning   -7,3 -7,3 

Periodens resultat   -4,5 -4,5 

Belopp vid periodens utgång 2022-03-31 0,5 97,6 -39,2 58,8 
     

     

     

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 till aktieägarna   -54,1 -54,1 

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 -27,4 70,6 
     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KASSAFLÖDESANALYS  Koncern  
Belopp i MSEK 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 

    

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat efter finansiella poster 0,1   

    

Ökning/minskning värdepapperslager 5,9   

Ökning/minskning rörelsefordringar -3,9   

Ökning/minskning rörelseskulder 4,4   

    

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,4   

    

Investeringsverksamhet    

Koncernbidrag    

Återbetalning av deposition  0,1   

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,1   

    

Finansieringsverksamheten    

Nyemission    

Ökning/minskning av konvertibellån    

Utdelning -7,3   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7,3   

    

Periodens kassaflöde -0,9   

Likvida medel vid periodens början 2,0   

Likvida medel vid periodens slut 1,2   
 

 

KASSAFLÖDESANALYS  Moderbolag 

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

 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 

    

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat efter finansiella poster -4,5 20,9 54,4 

    

Ökning/minskning värdepapperslager 66,6 6,7 8,6 

Ökning/minskning rörelsefordringar -7,8 -7,8 0,5 

Ökning/minskning rörelseskulder -2,2 -11,4 -9,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 52,1 8,4 54,2 

    

Investeringsverksamhet    

Överlåtelse till dotterbolag -46,5   

Återbetalning av deposition  0,1   

Kassaflöde från investeringsverksamheten -46,4   



 

    

Finansieringsverksamheten    

Nyemission    

Ökning/minskning av konvertibellån   -54,1 

Utdelning -7,3 -2,3  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7,3 -2,3 -54,1 

    

Periodens kassaflöde -1,7 6,1 0,1 

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

Likvida medel vid periodens slut 0,3 7,9 1,9 

 

 

NYCKELTAL KONCERN    

 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 
    

Nettoomsättning, MSEK 11,1 44,4 134,9 

Rörelseresultat, MSEK 0,5 14,7 27,7 

Resultat efter finansnetto, MSEK 0,6 20,9 54,4 

Vinstmarginal (1) 5% 47% 21% 

Balansomslutning, MSEK 79,2 97,7 81,6 

Soliditet (2) 81% 100% 87% 

Antal aktier vid periodens slut 45 091 858 45 091 858 45 091 858 

Vinst per aktie, SEK (3) 0,012 0,463 0,858 

Substansvärde/aktie (4) 1,41 2,16 1,57 

 

 

 

Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD,  bo.linden@dividendsweden.se 

 

 

 

Stockholm den 22 april 2022 

 

 

 

 

Jacob Dalborg Arne Nabseth 

Styrelseordförande Styrelseledamot 

  

 

 

 

Tobias Berglund Bo Lindén 

Styrelseledamot  Verkställande Direktör, Styrelseledamot  

mailto:bo.linden@dividendsweden.se

