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Delårsrapport januari – september 2021 
 

1 juli – 30 september 2021 

• Nettoomsättningen uppgick till 30,9 (28,6) MSEK 

• Resultat efter finansnetto uppgick till 19,3 (3,4) MSEK  

• Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 15,3 (3,4) MSEK 

• Resultat per aktie uppgick till 0,34 (0,085) SEK 

• Substansvärde per aktie 1,70 (1,79) SEK 

 

 

1 januari – 30 september 2021 

• Nettoomsättningen uppgick till 119,4 (76,7) MSEK 

• Resultat efter finansnetto uppgick till 52,7 (3,7) MSEK  

• Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 44,4 (3,7) MSEK 

• Resultat per aktie uppgick till 0,985 (0,092) SEK 

 

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 

• Extra bolagsstämma beslutade om ändring av bolagsordning i linje med beslutad omstrukturering av 

verksamheten och utdelning av aktier i DS SPAC 1 AB 

• Avtal med Medicortex om ägarspridning av aktier för ca 4,1 MSEK 

• Avtal med Innowearable om ägarspridning av aktier för ca 2,5 MSEK 

• Avtal med Aprendere Skolor om ägarspridning av aktier för ca 6,6 MSEK 

• Avtal med Shortcut Media om ägarspridning av aktier för ca 3,2 MSEK 

• DS SPAC 1 AB tecknar avsiktsförklaring med BellPal om förvärv 

  

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

• En extra bolagsstämma beslutade den 14 oktober om vinstutdelning av aktier i Medicortex, Shortcut 

Media och Aprendere Skolor.  

 

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 22 oktober 2021, kl 08.15 CEST. 

__________________________________________________________________________________ 

Dividend Sweden 

Dividend Sweden 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 
 

Bolagets positiva utveckling under 2020 och 2021 fortsätter i det tredje kvartalet 2021 och intresset för att 

genomföra ägarspridningar har ökat successivt under året. Under tredje kvartalet avtalade Dividend Sweden 

om ägarspridningar av aktier om 16,4 MSEK, som kommer genomföras under Q4 2021/Q1 2022 och 

genomförde den andra delen av den beslutade kontantutdelning om 11,3 MSEK. Under årets första 3 kvartal 

har totalt utdelats 46,7 MSEK till aktieägarna, varav 22,5 MSEK kontant.  

Aktiemarknaden har varit stark under hela 2021, även om en tydlig avmattning i såväl kursutveckling som i 

volymer och riskaptit noterats efter sommaren. Totalt har det medfört att Dividend Sweden haft möjligheter 

att realisera vinster och uppnått bolagets bästa 9 månaders resultat uppgående till över 50 MSEK efter 

finansnetto, varav 17,2 MSEK under tredje kvartalet. 

Trenden med att notera så kallade SPAC, Special Purpose Aquisition Vehicle, har inte blivit lika stor i 

Sverige som i USA, även om det uppmärksammats mycket även här. Dividend Sweden såg tidigt här en 

möjlighet att utnyttja sin styrka med över 7 000 aktieägare kunna vara del i processen att notera bolag genom 

SPAC. På mindre oreglerade marknader har det dock inte slagit igenom på samma sätt som reglerade, men vi 

arbetar lika fullt vidare med att skapa bolag som vi delar ut, för att förvärva nya intressanta bolag och sedan 

finansiera. Så långt har Dividend Sweden startat två SPAC, DS SPAC 1 respektive 2, där DS SPAC 1 

tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva samtliga aktier i BellPal AB, ett bolag verksamt inom det starkt 

växande området senior-tech. DS SPAC 2 kommer användas för omstruktureringen av Dividends egen 

verksamhet som tidigare kommunicerats och som kommer slutföras efter årsstämman i mars 2022.  

Den goda marknaden har medfört att vi kunnat fortsätta minska vår noterade del av portföljen, samtidigt som 

vi jobbar aktivt med att genomföra noteringar av de onoterade bolag vi har substantiella innehav i. Under 

kommande 6 till 12 månader ser vi att bolag med portföljvärden om ca 35 MSEK har goda möjligheter att 

noteras till värden överstigande våra bokförda värden, vilket kan komma medföra realiserade vinster.  

Efterfrågan på notering av bolag upplever vi som fortsatt stark, men särskilt att fler bolag ser möjligheten till 

ägarspridning med Dividend Sweden som attraktivt på sin väg mot notering, eller för att väcka slumrande 

noterade bolag med alltför få aktieägare. Vi ser goda förutsättningar att 2021 kommer avslutas positivt och 

att möjligheterna till att fortsätta skapa aktieägarvärde kommande år är goda.  

 

Bo Lindén 

VD 

  



 
 

 

 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen 
 

Rörelsens intäkter 

Rörelsens intäkter uppgick under årets första nio månader 2021 till 117,3 MSEK (f.å. 76,7). 2020 var i vissa 

delar smittat av coronapandemin, även om det rent börsmässigt gick över relativt fort. Under 2021 har det 

varit många transaktioner och hög omsättning av aktier som medfört högre intäkter.  

 

Rörelsens kostnader 

Rörelsens kostnader under januari - september uppgick till 93,3 MSEK (78,4) och utgjordes till största del av 

inköp av värdepapper (89,4 MSEK), övriga kostnader är hänförliga till bolagets administration.  

 

Rörelseresultat 

Rörelseresultatet för de första nio månaderna uppgick till 24,0 MSEK (-1,7). Ökningen är hänförlig till högre 

försäljning av värdepapper till följd av en marknad med god omsättning och spekulation kring mindre bolag.  

 

Samtliga investeringar som finns i bolagets aktieportfölj värderas till marknadsvärdet, vilket innebär att en 

kursnedgång bokförs som realiserad, även om innehavet inte avyttrats. Således medför en kursuppgång en 

positiv resultatpåverkan, och tvärtom vid kursnedgångar. Bolaget arbetar aktivt med aktieportföljen för att 

påverka värdeutvecklingen positivt.  

 

Resultat efter finansnetto 

Resultatet efter finansnetto för de första nio månaderna uppgick till 50,6 MSEK (3,7). Finansnettot ökade 

kraftigt till följd av ett stort antal avtal om ägarspridningar.   

 

Resultat per aktie 

Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 0,947 SEK (0,092). Antalet utestående aktier uppgick till 

45 091 858, fördelade på 373 332 A-aktier samt 44 718 526 B-aktier, de senare upptagna till handel på NGM 

Nordic SME.  

 

Bolagets substansvärde, uppgick vid rapportperiodens slut till 1,70 SEK/aktie.  

 

Finansiell ställning 

Per den 30 september 2021 uppgick det egna kapitalet till 74,8 MSEK (71,9). Kassa och kassaliknande 

tillgångar uppgick till 1,5 MSEK (2,6). Kortfristiga fordringar uppgick till 11 MSEK (5,2) samt kortfristiga 

skulder om ca 12,9 MSEK (19,5), varav skatt på periodens resultat utgjorde 8,3 MSEK (0). Soliditeten 

uppgick vid rapportperiodens utgång till 85% (79).  

 

  



 
 

 

Aktieinnehav 

Dividend har en aktieportfölj uppgående till ca 75,2 MSEK vid rapportperiodens slut. Nedan ges översiktlig 

information om de portföljinnehav bolaget hade vid rapportperiodens slut.  

 

Börsnoterade innehav 

Totalt innehar Dividend Sweden ca 15 börsnoterade aktier, nedan listas de 10 största innehaven per 

2021-09-30. Totalt värde på den noterade portföljen uppgick vid rapportperiodens slut till 12,5 MSEK. 

 

  Aktie Antal Värde, MSEK 

    

1 Aprendere Skolor 620 790 6,6 

2 Kiliaro 472 430 1,9 

3 Miris 326 843 1,1 

4 F2M 881 268 0,6 

5 HDW 2 568 183 0,5 

6 Spectrumone 239 304 0,4 

7 Spectrumone TO4 1 470 466 0,3 

8 Obstecare 349 049 0,3 

9 News55 107 458 0,2 

10 Mavshack TO 20 188 000 0,2 

    

 Summa  12,1 
 

Onoterade innehav 

Dividend innehar även aktier som för närvarande är onoterade, vars värde per 30 september 2021 uppgick till 

ca 63 MSEK. Av dessa beräknas aktier med bokfört värde om ca 35 MSEK noteras inom 6-12 månader. 

Största onoterade innehav är Bember, Classic Living, INBooks, Evendo Ltd, Yepzon och Medicortex, vars 

sammanlagda värde uppgår till ca 49 MSEK.  

 

Väsentliga händelser under perioden 

I maj kommunicerades att Dividend Sweden avser omstrukturera verksamheten genom att överföra den 

operativa verksamheten till ett dotterbolag, DS SPAC 2 AB, och dela ut detta bolag till aktieägarna samt 

ansöka om notering. Det befintliga Dividend Sweden kommer efter detta skett vara ett sk SPAC med avsikt 

att förvärva ny verksamhet. Den 30 juli hölls en extra bolagsstämma som bl a beslutade om förändringar i 

bolagsordningen för att möjliggöra detta.  

 

Under tredje kvartalet tecknades 4 avtal om ägarspridningar om totalt 16,4 MSEK med Medicortex Oy (4,1 

MSEK), Innowearable AB (2,5 MSEK), Aprendere Skolor AB (6,6 MSEK) och Shortcut Media AB (3,2 

MSEK).  

 

Från beslutet om en extra kontant utdelning om totalt ca 22,5 MSEK i maj vid två tillfällen, genomfördes den 

andra delen (ca 11,3 MSEK) i juli. 

 

DS SPAC 1 AB tecknade i september en avsiktsförklaring om förvärv av samtliga aktier i BellPal AB för ca 

89,6 MSEK, genom nyemission av nya aktier.   

 

 



 
 

 

 

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

En extra bolagsstämma beslutade den 14 oktober om vinstutdelning av aktier i Medicortex, Shortcut Media 

och Aprendere Skolor.  

 

DS SPAC 1 AB kallade i oktober till en extra bolagsstämma för att fatta nödvändiga beslut med anledning av 

avsiktsförklaringen om att förvärva BellPal AB.  

 

 

Kommande händelser 

Bokslutskommuniké 2021  17 februari 2022 

 

 

 

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.dividendsweden.se. 

 

  



 

Finansiell information 

RESULTATRÄKNINGAR      

Belopp i MSEK      

 2021-07-01 2020-07-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01 

 2021-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 

Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning 30,9 28,6 119,4 76,7 108,7 

      

Rörelsens kostnader      

Värdepapper -30,1 -24,7 -89,4 -73,5 -104,2 

Övriga kostnader -1,5 -1,0 -3,9 -4,9 -6,1 

      

Rörelseresultat -0,7 2,9 26,1 -1,7 -1,6 

      

Finansnetto 20,0 0,5 26,6 5,4 12,2 

      

Resultat efter finansnetto 19,3 3,4 52,7 3,7 10,6 

      

Bokslutsdispositioner - - - - - 

      

Resultat före skatt 19,3 3,4 52,7 3,7 10,6 

      

Skatt -4 0 -8,3 0 0 

      

Periodens resultat efter skatt 15,3 3,4 44,4 3,7 10,6 

 

  



 
 

BALANSRÄKNINGAR    

Belopp i MSEK    

 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 

TILLGÅNGAR    

    

Omsättningstillgångar    

Värdepapper 77,3 83,6 81,4 
    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar 4,2 1,7 2,2 

Övriga fordringar 6,8 3,5 5,1 
    

Kassa och bank 1,5 2,6 1,8 
    

Summa omsättningstillgångar 89,8 91,4 90,5 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 89,8 91,4 90,5 
    

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 
    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 22,5 20,0 22,5 
    

Fritt eget kapital    

Balanserat resultat -88,0 -47,9 -51,9 

Överkursfond 97,6 96,1 97,6 

Periodens resultat 44,4 3,7 10,6 
   - 

Summa eget kapital 76,5 71,9 78,8 
    

Obeskattade reserver 0 0 0 

   
 

Långfristiga skulder 0 0 0 
    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 0,1 1,2 0 

Skatt på periodens resultat 8,3 0 0 

Övriga kortfristiga skulder 4,9 18,3 11,7 
   

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 

SKULDER 89,8 91,4 90,5 

    

Ställda panter Inga Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 



 
 

 

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL     

Belopp i MSEK   Balanserad  

  Överkurs- vinst inkl. Summa 
 Aktiekapital fond årets resultat eget kapital 

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

Vinstdisposition enligt bolagsstämma     

-Utdelning till aktieägarna   -46,7 -46,7 

Nyemission     

Periodens resultat   44,4 44,4 

Belopp vid periodens utgång 2021-09-30 22,5 97,6 -43,6 76,5 
     

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL   Balanserad  

Belopp i MSEK 
 Överkurs- vinst inkl. Summa 

 Aktiekapital fond 
periodens 

resultat 
eget kapital 

Belopp vid årets ingång 2020-01-01 17,5 94,6 -44,5 67,6 

Vinstdisposition enligt årsstämma     

-Utdelning till aktieägarna   -7,4 -7,4 

Nyemission 5,0 3,0  8,0 

Periodens resultat   10,6 10,6 

Belopp vid periodens utgång 2020-12-31 22,5 97,6 -41,3 78,8 

 

KASSAFLÖDESANALYS      

Belopp i MSEK 2021-07-01 2020-07-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01 

 2021-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 

      

Den löpande verksamheten      

Rörelseresultat efter finansiella poster 19,3 3,4 52,7 3,7 10,6 

      

Ökning/minskning värdepapperslager -1,9 -5,8 4,1 -19,4 -17,1 

Ökning/minskning rörelsefordringar -4,2 7,1 -3,6 10,1 7,9 

Ökning/minskning rörelseskulder 2,3 -3,1 -6,8 6,6 -1,2 

      

Kassaflöde från löpande verksamheten 15,5 1,6 46,4 1,0 0,2 

      

Finansieringsverksamheten      

Nyemission    4 8 

Ökning/minskning av konvertibellån     -7,4 

Utdelning -25,3  -46,7 -3,4  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -25,3 0,0 -46,7 0,6 0,6 

      

Periodens kassaflöde -9,8 1,6 -0,3 1,6 0,8 

Likvida medel vid periodens början 11,3 1,0 1,8 1 1 

Likvida medel vid periodens slut 1,5 2,6 1,5 2,6 1,8 



 
 

 

NYCKELTAL 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 
    

Nettoomsättning, MSEK 119,4 76,7 108,7 

Rörelseresultat, MSEK 26,1 -1,7 -1,6 

Resultat efter finansnetto, MSEK 52,7 3,7 10,6 

Rörelsemarginal (1) 22% -2% -1% 

Balansomslutning, MSEK 89,8 91,4 90,5 

Soliditet (2) 85% 79% 87% 

Antal aktier vid periodens slut 45 091 858 40 091 858 45 091 858 

Vinst per aktie, SEK (3) 0,985 0,092 0,235 

Substansvärde/aktie 1,70 1,79 1,75 
    

(1) Beräknat som rörelseresultat dividerat med nettoomsättningen   
(2) Beräknat som summa eget kapital + 79% av obeskattade reserver dividerat med 

balansomslutningen 

(3) Beräknat som periodens resultat dividerat med antal aktier vid periodens slut  

 

 

 

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

 

 

 

Stockholm den 22 oktober 2021 

 

 

 

 

Mikael König Sverker Littorin  

Styrelseordförande Styrelseledamot 

  

 

 

 

 

Tobias Berglund Fredrik Crafoord 

Styrelseledamot Styrelseledamot 

 

 

 

 

Bo Lindén 

Verkställande Direktör, Styrelseledamot 
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