
 
 

 

Stockholm 2023-01-27 

 

 

 

Delårsrapport oktober - december 2022 
 

1 oktober – 31 december 2022 

• Nettoomsättningen uppgick till 2,3 (0,0) MSEK 

• Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -3,0 (-0,1) MSEK 

• Resultatet per aktie uppgick till -0,051 (-0,002) SEK 

• Soliditeten uppgick till 92% (87)  

• Substansvärdet per aktie uppgick till 0,97 (0,01) SEK 

 

 

Väsentliga händelser under rapportperioden 

• I och med det förkortade räkenskapsåret publicerades bokslutskommunikén den 11 november och 

årsredovisningen offentliggjordes den 15 november. 

• En nyemission 5,75 MSEK genomfördes, samtidigt med ett förvärv av en noterad aktieportfölj samt en 

kontant investering. 

• Årsstämman den 15 december 2022 beslutade om vinstutdelning av Zoomability Int AB genom 

ägarspridning av aktier till ett värde av ca 2,125 MSEK 

 

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden 

• Ett avtal med KruSwiss Agro AB tecknades, att genom utdelning ägarsprida ca 3,75 MSEK till 

aktieägarna.  

 

 

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 27 januari 2023, kl 08.30 CET. 

__________________________________________________________________________________ 

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 

 
Som stora delar av året så präglades sista kvartalet på börsåret 2022 av turbulens, trots en positiv utveckling 

av börsen i stort där många bolag återhämtade sig kraftigt, så fortsatte den negativa utvecklingen för många 

tillväxtaktier. Börskurserna i det segmentet har påverkats av att många mindre bolag är behov av nytt kapital, 

detta i en orolig marknad som bland annat präglats av stora räntehöjningar, en kraftigt stigande inflation och 

fortsatt pågående krig i Ukraina. Detta har medfört att många investerare varit mer restriktiva i sina 

investeringar.  

 

Med tanke på hur marknadsklimatet sett ut så har vi varit försiktiga att göra nya investeringar i noterade 

bolag. Vi har däremot fortsatt varit aktiva som garanter i emissioner samt att vi har flertalet diskussioner i 

gång gällande ägarspridningar i intressanta bolag. Varav ett par resulterade i avtal runt årsskiftet, vi planerar 

att genomföra de kommunicerade utdelningarna i Zoomability Int och KruSwiss Agro under första kvartalet 

2023. Ägarspridningar är fortsatt en väldigt stor del av bolagets affärsidé och vi jobbar löpande hårt för att 

sluta nya avtal. 

 

Samtidigt som aktiviteten på den noterade marknaden har varit avvaktande, så har vi flera intressanta 

investeringar i onoterade bolag, varav många utvecklats väl affärsmässigt och ser redo ut för att ta nästa steg 

under 2023. 

 

Sammanfattningsvis, ser vi med tillförsiktigt fram emot de möjligheter 2023 kan erbjuda, trots ett fortsatt 

tufft marknadsklimat så ser vi goda affärsmöjligheter och har bra förutsättningar att leverera ytterligare 

utdelningar genom aktiespridningar till våra aktieägare. 

 

Bo Lindén 

VD 

 

 

  



 

 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen 
 

Rörelsens intäkter 

Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 2,3 MSEK (f.å. 0,0). De låga intäkterna beror främst på en 

betydligt lägre aktivitet på aktiemarknaden under perioden.  

 

Rörelsens kostnader 

Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 5,5 MSEK (0,1) och utgjordes till största del av inköp av 

värdepapper (4,2 MSEK). Övriga kostnader är hänförliga till bolagets drift och administration. 

 

Rörelseresultat 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3,2 MSEK (-0,1). Perioden har präglats av stor osäkerhet för den 

typen av bolag vi investerar i, med det instabila konjunkturläget och räntehöjningar . Därav har det gjorts 

betydligt färre värdepapperstransaktioner jämfört med tidigare.  

  

Resultat efter finansnetto 

Resultatet efter finansnetto för första kvartalet uppgick till -3,0 MSEK (-0,1). Finansiella intäkter är en viktig 

del av bolagets intäkter, såsom ersättningar för ägarspridningar, garantier och räntor. Under perioden har det 

tecknats avtal, men där intäkterna kommer under nästa kvartal.  

 

Resultat per aktie 

För perioden uppgick resultatet per aktie efter skatt till -0,051 SEK (-0,002). Antalet utestående aktier är 

60 103 311, varav 466 665 av serie A och 59 636 646 av serie B. B-aktierna är upptagna till handel på NGM 

Nordic SME.  

 

Bolagets substansvärde, uppgick vid rapportperiodens slut till 0,97 kr/aktie.  

 

Finansiell ställning 

Per den 31 december 2022 uppgick det egna kapitalet till 58,6 MSEK (0,4). Kassa och kassaliknande 

tillgångar uppgick till 2,4 MSEK (0,1). Övriga omsättningstillgångar uppgick till 60,4 MSEK (0,1).  

 

Soliditeten uppgick vid rapportperiodens utgång till 92% (87).  

 

  



 
 

Aktieinnehav 

Koncernen har en aktieportfölj uppgående till ca 54,8 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 

2022-12-31. Totalt värde på den noterade portföljen uppgick vid rapportperiodens slut till 11,5 MSEK. 

 

  Aktie Antal Värde, MSEK 

    

1 Bellpal 2 165 675 2,5 

2 Aros Bostadsutveckling 38 868 1,6 

3 Hoi Publishing 995 844 1,5 

4 Bonzun 3 479 855 1,4 

5 Xavi Solutionnode 1 988 703 1,0 

6 Kiliaro 336 544 0,7 

7 LifeClean 98 324 0,7 

8 Reato 226 671 0,6 

9 Raytelligence 4 495 399 0,6 

10 Zoomability 34 082 0,4 

    

 Summa  11,0 

 

 

Onoterade innehav 

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

till ca 43,4 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 och 

INBooks vars sammanlagda värde uppgår till ca 37,5 MSEK.  

  



 
 

 

Väsentliga händelser under rapportperioden 

I och med det förkortade räkenskapsåret publicerades den 11 november bokslutskommunikén för 1 januari – 

30 september 2022 och årsredovisningen offentliggjordes den 15 november. 

 

En nyemission genomfördes i december, samtidigt med att en noterad portfölj till ett värde av 4,75 MSEK 

förvärvades samt att en kontant investering på 1,0 MSEK gjordes. 

 

Årsstämman den 15 december 2022 beslutades om vinstutdelning av aktier till ett värde av ca 2,125 MSEK i 

Zoomability Int AB.  

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden 

Ett avtal om att genom utdelning ägarsprida aktier till ett värde av ca 3,75 MSEK i KrusSwiss Agro AB 

tecknades.  

 

 

Kommande händelser 

Delårsrapport jan - mars 2023 25 april 

Delårsrapport april - juni 2023 24 augusti 

Bokslutskommuniké 2023  24 november 

 

 

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. 

  

http://www.dividendsweden.se/


 

 

Finansiell information 

 

RESULTATRÄKNING  

Belopp i MSEK  år  

fg räkenskapsår 9 

månader 

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

 2022-12-31 2021-12-31 2022-09-30 

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 2,3 0,0 27,2 

    

Rörelsens kostnader    

Värdepapper -4,2 0,0 -15,9 

Övriga kostnader -1,3 -0,1 -4,4 

    

Rörelseresultat -3,2 -0,1 6,9 

    
Finansnetto 0,2 0,0 0,0 

    

Resultat efter finansnetto -3,0 -0,1 6,9 

    

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 

    

Resultat före skatt -3,0 -0,1 6,9 

    

Skatt 0,0 0,0 -1,4 

    

Periodens resultat efter skatt -3,0 -0,1 5,5 

 

 

 

  



 
 

BALANSRÄKNING 
   

Belopp i MSEK    

 2022-12-31 2021-12-31 2022-09-30 

TILLGÅNGAR    

    

Finansiella tillgångar     

Andelar koncernbolag 0,0 0,0 0,0 

Långfristiga fordringar  0,7 0,0 0,7 
  

 
 

Omsättningstillgångar  
 

 

Värdepapper 54,8 0,0 51,3 

  

 

 

Kortfristiga fordringar  
 

 

Kundfordringar 2,3 0,0 2,1 

Fordringar hos koncernbolag 0,0 0,4 0,0 

Övriga fordringar 3,4 0,0 3,9 
  

 
 

Kassa och bank 2,4 0,1 2,4 
    

Summa omsättningstillgångar 62,9 0,5 59,6 
    

SUMMA TILLGÅNGAR 63,6 0,5 60,4 
    

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2022-12-31 2021-12-31 2022-09-30 

    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 0,7 0,5 0,6 
    

Fritt eget kapital    

Balanserat resultat 51,4 0,0 45,9 

Överkursfond 9,6 0,0 3,9 

Periodens resultat -3,0 -0,1 5,5 
    

Summa eget kapital 58,6 0,4 55,9 
    

Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 

  

 

 

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 0,0 0,0 0,1 

Skulder till koncernföretag  0,0 0,0 0,0 

Skatt på periodens resultat 0,0 0,0 1,4 

Övriga kortfristiga skulder 5,0 0,0 3,0 
    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
63,6 0,5 60,4 

 



 
 

 

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL   Balanserad  

Belopp i MSEK 
 Överkurs- vinst inkl. Summa 

 Aktiekapital fond 
periodens 

resultat 
eget kapital 

Belopp vid årets ingång 2022-10-01 0,6 3,9 51,4 55,9 

Vinstdisposition enligt årsstämma    0,0 

Utdelning    0,0 

Nyemission 0,1 5,6  5,7 

Aktieägartillskott     0,0 

Periodens resultat   -3,0 -3,0 

Belopp vid periodens utgång 2022-12-31 0,7 9,6 48,3 58,6 

     

     

     

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 0,0 -0,1 0,4 

Vinstdisposition enligt årsstämma    0,0 

-Utdelning till aktieägarna    0,0 

Nyemission  0,1 3,9  4,0 

Aktieägartillskott   46,0 46,0 

Periodens resultat    5,5 5,5 

Belopp vid periodens utgång 2022-09-30 0,6 3,9 51,4 55,9 
 

  

   

  



 
 

KASSAFLÖDESANALYS  

   

fg 

räkenskapsår 

9 månader 

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

 2022-12-31 2021-12-31 2022-09-30 

    

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat efter finansiella poster -3,0 -0,1 6,9 

    

Ökning(-)/minskning(+) värdepapperslager 1,2 0,0 -51,3 

Ökning(-)/minskning(+) rörelsefordringar 0,3 -0,4 -5,5 

Ökning (+)/minskning (-) rörelseskulder 0,5 0,1 3,1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,0 -0,4 -46,8 

    

Investeringsverksamhet    

Förvärv av koncernföretag   0,0 

Förvärv långfristiga värdepapper    -0,7 

Återbetalning lån     

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 0,0 -0,8 

    

Finansieringsverksamheten    

Nyemission 1,0  4,0 

Aktieägartillskott   46,0 

Utdelning    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1,0 0,0 50,0 

    

Periodens kassaflöde 0,0 -0,4 2,4 

Likvida medel vid periodens början 2,4 0,5 0,1 

Likvida medel vid periodens slut 2,4 0,1 2,4 
 

  

   

   

   

  



 
 

NYCKELTAL      
 

 
3 mån 12 mån  9 mån   

 

 2022-12-31 2021-12-31 2022-09-30    
      

 

Nettoomsättning, MSEK 2,3 0,0 27,2    

Rörelseresultat, MSEK -3,2 -0,1 6,9    

Resultat efter finansnetto, MSEK -3,0 -0,1 6,9    

Vinstmarginal (1) -133% 0% 25%    

Balansomslutning, MSEK 63,6 0,5 60,4    

Soliditet (2) 92% 87% 92%    

Antal aktier vid periodens slut 60 103 311 45 091 858 50 519 978    

Vinst per aktie, SEK (3) -0,051 -0,002 0,108    
Substansvärde/aktie (4) 0,97 0,01 1,11   

 
       

[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 

  
  

  

   

 

 

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

 

 

 

Stockholm den 27 januari 2023 

 

 

 

 

Jacob Dalborg Arne Nabseth 

Styrelseordförande Styrelseledamot 

  

 

 

 

Tobias Berglund Bo Lindén 

Styrelseledamot  Verkställande Direktör, Styrelseledamot  
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