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ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL

Andra kvartalet och inledningen av tredje kvartalet kännetecknas av hög 
aktivitet. QuickBit har under perioden genomfört sitt första förvärv samt 
omförhandlat avtalsvillkoren med bolagets inlösenpartner. Det nya avtalet 
stärker kassaflöde och bruttovinst kommande perioder.

Andra kvartalet, 1 oktober–31 december 2019 i sammandrag
•   Nettoomsättningen uppgick till 1 462,4 Mkr (476,9).

•  Rörelseresultatet uppgick till 29,8 Mkr (3,2).

•  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,41 kronor (0,05).

•   QuickBit ingick avsiktsförklaring om utgivning av fysiska och virtuella  
VISA och Mastercard kort.

•   QuickBit ingick strategiskt samarbete med Scrive kring digital identifiering  
och autentisering av transaktioner.

•   QuickBit ingick strategiskt samarbete med Onfido kring digital identifiering  
samt validering av kunder.

•   Årsstämman beslutade om omval av Sven Hattenhauer, Johan Lund och Anders 
Lindell som ordinarie styrelseledamöter samt val av Lars Melander och Scott Wilson 
som nya styrelseledamöter. Sven Hattenhauer omvaldes till styrelsens ordförande.

 
Perioden, 1 juli–31 december 2019 i sammandrag
•  Nettoomsättningen uppgick till 2 445,3 Mkr (551,1).

•  Rörelseresultatet uppgick till 62,4 Mkr (1,9).

•  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,86 kronor (0,02).

1 462,4 MKR

Nettoomsättning Q2 2019/2020 

29,8 MKR

Rörelseresultat Q2 2019/2020   

Delårsrapport kvartal 2,  
oktober–december 2019

  Andra kvartalet 6-månader
Rullande  

12 månader Helår

Mkr    
Okt-dec 

2019
Okt-dec 

2018
Jul-dec 

2019
Jul-dec 

2018
Jan 2019–
dec 2019 2018/2019

Nettoomsättning 1 462,4 477,0 2 445,3 551,0 42 529 2 353,9

Rörelseresultat 29,8 3,0 62,4 1,9 108,6 48,2

Soliditet, % 84,31 49,2 84,31 49,2 84,31 82,9

Resultat per aktie före  
utspädning, kr 0,41 0,05 0,86 0,02 1,49 0,66

Resultat per aktie efter 
utspädning, kr 0,31 0,05 0,65 0,02 1,28 0,59

1 Per den 31 dec 2019
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Väsentliga händelser efter periodens utgång
•   QuickBit har erhållit en option att senast 31 december 

2020 förvärva Digital Currency Services B.V. (”DCS”) 
med varumärket happycoins.com. Ett potentiellt förvärv 
skapar en plattform för en väsentligt ökad lönsam 
tillväxt.

•   QuickBit har ingått avtal om förvärv av BitRate In-
vest OÜ (”BitRate”) i syfte att säkra kontroll över hela 
transaktionsflödet samt skapa en bas för fortsatt ökad 
lönsam tillväxt.

•   QuickBit har ingått avtal om nya villkor med bolagets 
inlösen partner. De nya villkoren träder i kraft retroaktivt  
från 1 januari 2020. De finansiella effekterna av de  
förändrade avtalsvillkoren kommer att ha full effekt 
från och med tredje kvartalet (jan–mars) i inne-
varande räkenskapsår. 

I korthet innebär de nya avtalsvillkoren att:

•   avgiften QuickBit betalar till inlösande partner  
sänks avsevärt,

•   mängden likvida medel som behöver deponeras 
som säkerheter till den så kallade rullande reser-
ven minskar väsentligt samt

•   tiden som dessa säkerheter behöver vara depo-
nerade kommer i genomsnitt att ungefär halveras 
mot dagens nivå.

De finansiella effekterna blir substantiella och åskåd-
liggörs översiktligt i nedanstående tabell. Kolumnen 
”Justerat utfall” visar de utvalda nyckeltalen så som de 
hade varit i andra kvartalet respektive halvårsperioden 
om de nya avtalsvillkoren hade trätt i kraft 1 oktober 
2019. Likvida medel som deponerats för transaktions-
flöden, den så kallade rullande reserven, inkluderas i 
balansräkningsposten Övriga fordringar.

Finansiella effekter av nytt inlösenavtal
Kvartalet (okt–dec 2019) Perioden (juli-dec 2019)

Mkr Utfall 
Justerat 

utfall Förändring Utfall Justerat utfall Förändring

Bruttoresultat 38,8 53,7 14,9 79,2 94,1 14,9

Övriga fordringar 102,7 67,6 -35,0 102,7 67,6 -35,0

Periodens kassaflöde -18,6 36,2 54,7 6,1 60,8 54,7
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Det är nu ett halvår sedan jag tillträdde 
som vd för QuickBit. Det första halvåret 
har genomgående varit otroligt spän-
nande, utmanande och händelserikt. 
Den här tiden har också upptagits av 
att jag grundligt gått igenom bolaget 
och stakat ut en väg för framtiden. Mina 
slutsatser av detta arbete är nästan klart 
och kommer att kommuniceras inom 
den närmaste framtiden. 

Jag vill börja med att kommentera utvecklingen under 
vårt nu redovisade andra kvartal. Vår tillväxt fortsätter 
och vi redovisar den starkaste omsättningsökningen 
mellan två kvartal i bolagets historia. Nettoomsätt-
ningen ökade med nära 50 procent från föregående 
kvartal. Denna kraftiga tillväxttakt är ett bevis på att vår 
grundtro är rätt – kryptovaluta och kryptobetalningar är 
en del av framtiden. 

Kraftigt ökade transaktionsvolymer under en relativt 
kort period innebar dock i sin tur successivt större 
deponeringar av likvida medel hos våra inlösenpartners 
som säkerheter för dessa volymer. Jag är därför väldigt 
nöjd med är att arbetet med att få till bättre villkor med 
vår största inlösenpartner nu är i mål. Avtalet är en 
milstolpe i QuickBits historia och innebär att bolaget 
framöver inte längre kommer att uppvisa negativt eller 
försvagat kassaflöde i takt med ökad omsättningstill-
växt. 

Det negativa kassaflödet i andra kvartalet kan därför 
ses som en engångshändelse. De finansiella effekterna 
av förändrade avtalsvillkor är uteslutande positiva för 
QuickBit och kommer att ha full effekt från och med 
nästa kvartal, januari till mars 2020.

Jag kan också konstatera att vi efter andra kvartalets 
utgång har genomfört bolagets första förvärv i form 
av köpet av BitRate. Genom förvärvet säkrar QuickBit 
kontroll över hela transaktionsflödet, vilket är viktigt för 
oss. I och med förvärvet etableras ett nytt verksam-
hetsben som omfattar de transaktioner som inte görs 
med bank- eller kreditkort. Därmed skapas en intäkts-
ström som är oberoende av våra nuvarande intäkter, 
vilket minskar risken i vår affärsmodell.

Vi har även under andra kvartalet tagit flera steg i 
att förstärka användarvänligheten i våra tjänster och 
samtidigt med förvärvet av BitRate skapat en starkare 

plattform för kommande lanseringar av nya produkter 
och tjänster. Tack vare vår affiliatebaserade mark-
nadsföring har QuickBit väldigt låg kostnad för att 
förvärva nya kunder, vilket ger oss en kundbas som 
vi kan introducera nya produkter till. Vår övergripande 
målsättning är att med teknik underlätta människors 
användning av kryptovalutor. Med nya produkter och 
tjänster kommer vi att nå nya användare, bredda af-
färsmodellen och skapa fler intäktsströmmar. 

Avslutningsvis vill jag säga att vi har fått positiva reak-
tioner på vår nya karriärsajt som lanserades i novem-
ber. Vi jobbar hårt för att rekrytera och behålla duktiga 
människor som delar QuickBits vision och passion, 
och vi ser ett ökat intresse från talanger att söka sig till 
QuickBit. Det ger oss ytterligare energi att fortsätta att 
arbeta långsiktigt och målmedvetet med att stärka vårt 
varumärke som arbetsgivare. 

Med alla dessa initiativ som tagits under de senaste 
månaderna känner jag en stark tillförsikt inför framti-
den. Förvärvet av BitRate ger oss en bas att fortsätta 
skapa stark tillväxt framöver och nya villkor med vår 
inlösenpartner stärker vårt kassaflöde och lönsamhet.

Serod Nasrat, vd 

VD har ordet

” Avtalet är en avgörande milstolpe  
i QuickBits historia.”
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Kort om QuickBit

QuickBit grundades 2016 och er-
bjuder en lösning som underlättar för 
människor att använda kryptovaluta 
i sin vardag, genom att användare 
snabbt, enkelt och säkert ska kun-
na köpa kryptovaluta för betalning 
vid köp av varor och tjänster online. 
Under 2018/2019 omsatte vi över 2,3 
miljarder kronor och visade ett brutto-
resultat på 62 miljoner kronor. Sedan 
juli 2019 är QuickBit noterat på NGM 
Nordic MTF.

Vilka är våra kunder?
Våra kunder är de personer som köper kryptovaluta av 
oss.

Vårt erbjudande
QuickBits lösning attraherar främst kunder som väljer 
att betala med kryptovaluta vid köp av tjänster online. 
När en kund väljer kryptovaluta som betalmetod vid 
ett köp online länkas kunden till QuickBit som då säljer 
kryptovaluta från eget lager till kund.

QuickBit erbjuder sina kunder de största och mest 
välkända kryptovalutorna. Urvalet är något som bola-
get själv avgör och beror på efterfrågan. Generellt kan 
dock sägas att QuickBit erbjuder de valutor som har 
korta leveranstider samt låga transaktionsavgifter, vil-
ket i praktiken även innebär de kryptovalutor som har 

hög likviditet i sin handel. QuickBits lösning minskar 
radikalt de upplevda hindren med att använda krypto-
valuta genom att erbjuda ett snabbt, enkelt och säkert 
sätt att köpa kryptovaluta. Desto fler som använder 
kryptovaluta desto större och tydligare blir fördelarna 
för de e-handlare som valt att acceptera kryptovaluta 
som betalningsmetod.

Hur tjänar QuickBit pengar?
QuickBit tjänar pengar på varje transaktion där vi säljer 
kryptovaluta. Våra intäkter består dels av en transak-
tionsavgift som kunden betalar, dels av skillnaden mel-
lan vad vi köper in kryptovaluta för och vad vi sedan 
säljer det till kunderna för.

Hur ser framtiden ut för QuickBit? 
QuickBits utgångspunkt är att kryptovalutor kommer 
att vara en allt större del av betalningar i vår vardag.  
Utvecklingen de senaste åren har tydligt visat att an-
vändningen av kryptovalutor har ökat kraftigt. Genom 
att underlätta en ökad vardaglig användning av kryp-
tovalutor kommer QuickBit att nå en avsevärt större 
marknad och fler kunder.
QuickBit arbetar ständigt på att ta fram nya lösning-
ar och produkter som underlättar användningen av 
kryptovaluta i vardagen för befintliga och framtida 
användare. Exempelvis kommer QuickBit under hösten 
2020 att lansera fysiska och virtuella VISA och Mas-
tercard kort. Trots att den vardagliga användningen 
av kryptovalutor ökar är betalningar med kryptovaluta 
fortsatt mycket låg jämfört med betalningar med kort. 
Idag accepteras exempelvis betalningar med VISA och 
Mastercard av över 100 miljoner köpställen globalt, 
vilket innebär att potentialen inom marknadssegmentet 
kortbetalningar är enorm för QuickBit.

QuickBits vision är att 
sträva efter en ekonomi 
utan gränser.

QuickBits mission är att 
med teknik underlätta 
användandet av krypto
valutor i människors 
vardag.
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Finansiell översikt

Nettoomsättning
Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 
1 462,4 Mkr (476,9). Övriga rörelseintäkter uppgick 
under kvartalet till 5,2 Mkr (0). Nettoomsättningen för 
perioden 1 juli-31 december uppgick till 2 445,3 Mkr 
(551,0). Övriga rörelseintäkter uppgick under perioden 
till 6,0 Mkr (0). Övriga rörelseintäkter består främst av 
valutakursdifferenser under kvartalet samt bolagets 
intäktsdelning som erhålls av Nordic Growth Market 
kvartalsvis. Nettoomsättningen avser kunders köp av 
kryptovaluta genom QuickBits automatiserade system 
där kryptovaluta säljs från eget varulager.

Bruttoresultat
Bruttoresultatet under andra kvartalet uppgick till 38,8 
Mkr (13,0). Jämfört med föregående kvartal (Q1 19/20) 
minskade bruttoresultatet med 1,5 Mkr, motsvaran-
de 3,7 procent. Den marginella nedgången förklaras 
främst av högre kostnader vid inköp av kryptovaluta 
samt högre bankavgifter kopplade till försäljning av 
kryptovaluta under innevarande kvartal.
QuickBits bruttoresultat utgörs av skillnaden mellan 
samtliga intäkter i bolaget och direkta kostnader för att 
generera intäkterna.

Resultat före skatt  
Resultatet före skatt för årets andra kvartal uppgick till 
29,8 Mkr (3,0) och för perioden 1 juli – 31 december 
uppgick motsvarande resultat till 62,4 Mkr (1,6). Resul-
tatnedgången jämfört med föregående kvartal förklaras 
i huvudsak av högre kostnader vid inköp av kryptova-
luta samt högre bankavgifter kopplade till försäljning av 
kryptovaluta under innevarande kvartal.

Resultat efter skatt  
Resultat efter skatt för det andra kvartalet uppgick till 
26,3 Mkr (2,8). För första halvåret uppgick resultat ef-
ter skatt till 55,5 Mkr (1,4). Resultatnedgången jämfört 
med föregående kvartal förklaras i huvudsak av högre 
kostnader vid inköp av kryptovaluta samt högre ban-
kavgifter kopplade till försäljning av kryptovaluta under 
innevarande kvartal.

Kassaflöde och finansiell ställning  
Koncernens kassaflöde uppgick under andra kvartalet 
till -18,6 Mkr (-0,1) och för perioden 1 juli-31 decem-
ber till 6,1 Mkr (4,0). Nedgången förklaras huvudsak-
ligen av stark omsättningstillväxt vilket medförde en 
kraftig men temporär deponering av säkerheter under 
kvartalet. För ytterligare förklaring, se nedan under 
rubriken ”Kassa och rörelsekapital”. Koncernens egna 
kapital uppgick per den 31 december till 122,7 Mkr 
(12,1), vilket motsvarar 1,90 kr per aktie (0,21).

Nettoomsättning per kvartal
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Kassa och rörelsekapital  
QuickBit har rörelsekapital i tre former – kassa på 
bankkonton, varulager av kryptovaluta samt balans-
posten Övriga fordringar. Balansposten Övriga ford-
ringar förklaras nedan.

QuickBit tar betalt av kunder med hjälp av kortbetal-
ningar online, huvudsakligen Visa och MasterCard. För 
att kunna hantera transaktioner mellan QuickBit och 
kunderna behöver QuickBit avtal med inlösenpartners 
som är medlemmar i både Visa och MasterCard. Då 
QuickBit hanterar ett mycket stort antal transaktioner 
kräver dessa inlösenpartners deposition av säkerhet i 
form av likvida medel. Denna säkerhet kallas rullande 
reserv och bokförs som en tillgång i posten Övriga ford-
ringar i koncernens balansräkning. Den rullande reser-
ven varierar i storlek över tid då delar av säkerheten ut-
betalas till bolaget löpande men nya säkerheter uppstår 
som en effekt av bolagets starka omsättningstillväxt. 

QuickBits strategi att fokusera på omsättningstillväxt 
har resulterat i en ökning av nettoomsättning med cir-
ka 80 procent under räkenskapsårets två första kvar-
tal, jämfört med utgången av fjärde kvartalet föregåen-
de år. Dessa kraftigt ökade transaktionsvolymer under 
en relativt kort period har i sin tur inneburit successivt 
ökande deponeringar av likvida medel som säkerheter 
för dessa transaktionsvolymer med ett svagare kassa-
flöde som följd. Med en nettoomsättning på cirka 1,46 
miljarder kronor under andra kvartalet har nu QuickBit 
erhållit den kritiska massa som ger bolaget en stark 
position att omförhandla villkoren med inlösenpartners.

Som kommunicerades den 17 februari 2020 har ett 
antal centrala villkorsförändringar avtalats om mellan 
QuickBit och inlösande partner. I korthet innebär de 
nya avtalsvillkoren att QuickBit retroaktivt från och med 
den 1 januari 2020 väsentligen minskar nivåerna på de 
säkerheter som behöver deponeras för transaktions-
volymer. De finansiella effekterna av de förändrade 
avtalsvillkoren är uteslutande positiva för QuickBit och 
innebär att den så kallade rullande reserven successivt 
kommer att minska kommande kvartal, utan att tillväx-
ten behöver minska. Minskningen av säkerhetsmassan 
kommer de närmaste kvartalen att vara substantiell 
och frigör rörelsekapital samt förbättrar därmed kassa-
flödet.

Investeringar samt avskrivningar 
Bolagets materiella anläggningstillgångar avser möbler 
samt tekniska inventarier vilka skrivs av över en period 
om fem år. Bolagets medarbetare består främst av 
utvecklare som arbetar med att förbättra nuvarande, 
samt framtida, programvara. Kostnader direkt hän-
förliga till utveckling av programvara balanseras som 
en immateriell anläggningstillgång i balansräkningen. 
Kostnader som balanseras avseende utveckling av 
programvara skrivs av över fem år. Utvecklingskostna-
der hänförliga till kommande projekt skrivs av först när 
de lanseras och således genererar intäkter till bolaget.

Värdeförändringar av kryptovalutor  
Bolaget säljer kryptovaluta från eget varulager. Inköp 
av kryptovaluta redovisas som varulager fram till att 
valutan säljs, då kostnadsförs köpet. Försäljning redo-
visas som nettoomsättning. Detta är en konsekvens 
av att handeln sker från eget varulager och därmed 
passerar bolagets balansräkning. Snabba kursföränd-
ringar för de kryptovalutor QuickBit har omsatt under 
kvartalet, främst Litecoin och Bitcoin Cash, innebär 
en risk för värdet av bolagets varulager. I syfte att 
minimera denna riskexponering så har den tekniska 
plattformen utvecklats så att kryptovalutor vid behov 
köps och säljs automatiskt genom etablerade börs-
platser på ett sådant sätt att handelslagret alltid hålls 
till minsta praktiskt möjliga nivå. Varulagret omsätts i 
regel ett antal gånger per dygn och QuickBits system 
håller i genomsnitt ett varulager för cirka tre timmars 
omsättning. Varulagrets storlek skall dock inte ses 
som en indikator på företagets omsättning och kan 
variera över tid utifrån vilken mix av kryptovalutor som 
används, marknadens volatilitet, antal säljkanaler och 
andra tekniska faktorer.
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Väsentliga händelser under kvartalet
•   I oktober ingick QuickBit en avsiktsförklaring om ut-

givning av fysiska och virtuella VISA och Mastercard 
kort. Korten beräknas lanseras under hösten 2020 
och är en viktig del i att nå fler användare, bredda 
affärsmodellen och skapa fler intäktsströmmar.

•   QuickBit ingick i december ett strategiskt samarbete 
med Scrive kring digital identifiering och autentise-
ring av transaktioner. Avtalet ger QuickBit möjlighet 
att till en kostnads- och resurseffektiv geografisk 
expansion samt ökad snabbhet och säkerhet att 
uppfylla krav på regelefterlevnad.

•   QuickBit har ingått strategiskt samarbete med 
Onfido kring digital identifiering samt validering av 
kunders identitet. Samarbetet stärker väsentligen 
användarupplevelsen för kunder, skapar en stark 
plattform för QuickBit att få nya kunder på och för-
enklar att uppfylla kundkännedom.

•   Årsstämman den 18 december beslutade om omval 
av Sven Hattenhauer, Johan Lund och Anders 
Lindell som ordinarie styrelseledamöter samt val av 
Lars Melander och Scott Wilson som nya styrelsele-
damöter. Sven Hattenhauer omvaldes till styrelsens 
ordförande.

Väsentliga händelser efter andra  
kvartalets utgång
•   Efter andra kvartalets utgång kommunicerades att 

QuickBit har erhållit en option att senast 31 de-
cember 2020 förvärva Digital Currency Services 
B.V. (”DCS”) med varumärket happycoins.com. Ett 
potentiellt förvärv är ett viktigt steg i att skapa en 
europeisk plattform för en väsentligt ökad lönsam 
tillväxt genom transaktionsflöden som inte binder 
kapital och som därmed förstärker kassaflödet.

•   I januari 2020 kommunicerades även att QuickBit 
ingått avtal om förvärv av BitRate Invest OÜ (”Bit-
Rate”). Förvärvet görs i syfte att säkra kontroll 
över hela transaktionsflödet samt skapa en bas för 
fortsatt framgångsrika produktlanseringar. I och med 
förvärvet etableras ett nytt verksamhetsområde med 
fokus på transaktioner som inte görs med bank-  
eller kreditkort. Därmed skapas en plattform för en 
väsentligt ökad lönsam tillväxt genom transaktions-
flöden som inte binder kapital och som förstärker 
kassaflödet.
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Övrig information

Skatt
Skattekostnaden för andra kvartalet uppgick till  
3,5 (0,2) Mkr och för perioden 1 juli–31 december  
till 6,8 (0,2).

Bolaget genomförde under fjärde kvartalet 2018/2019 
en utredning avseende etablering i enlighet med 
CFC-reglverket. Efter slutförd utredning och rekom-
mendationer från bolagets skattejurister uppfylldes 
kraven för att från och med första kvartalet 2019/2020 
och framöver beskatta moderbolagets helägda dotter-
bolag Quickbit Ltd, med säte i Gibraltar, med gällande 
bolagsskatt i Gibraltar. Nuvarande bolagsskatt i Gibral-
tar uppgår till tio procent.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning för andra kvartalet 
uppgick till 3,5 Mkr (4,7) och avsåg i huvudsak kon-
cerninterna tjänster. För sexmånadersperioden 1 juli– 31 
december uppgick moderbolagets nettoomsättning till 
7,3 Mkr (4,7). Koncerninterna tjänster elimineras vid 
koncernkonsolidering och visas således inte i koncer-
nens resultaträkning. Övriga rörelseintäkter uppgick 
under andra kvartalet till 0,3 Mkr (0). För perioden 1 
juli-31 december uppgick övriga rörelseintäkter till 0,9 
Mkr (0). Övriga rörelseintäkter i moderbolaget avsåg i 
huvudsak valutakursdifferenser under perioden samt 
bolagets intäktsdelning som erhålls av Nordic Growth 
Market kvartalsvis. Moderbolagets övriga kostnader 
samt övriga intäkter nettoredovisas i resultatrapporten. 
Rörelsekostnader översteg rörelseintäkter under andra 
kvartalet och redovisas således som ett netto under 
rörelsekostnader.

Rörelseresultatet i moderbolaget under räkenskaps-
årets andra kvartal uppgick till -4,7 Mkr (1,4) och för 
sexmånadersperioden 1 juli-31 december till –5,7 Mkr 
(-0,5). Resultat efter skatt för andra kvartalet uppgick 
till -4,7 Mkr (1,3) och motsvarande resultat för första 
halvåret 2019/2020 uppgick till –5,7 Mkr (–0,8).

Kassa och bank uppgick per den 31 december till 
13,6 Mkr (4,0). 

Aktien
QuickBit aktien är sedan 11 juli 2019 noterad på 
Nordic Growth Market Nordic SME. Noteringskursen 
var 3,20 kronor och sista betalkursen den 31 decem-
ber 2019 för aktien var 12,15 kronor, en uppgång med 
379,7 procent sedan noteringen.

Under perioden 1 oktober till 31 december 2019 har 
48 643 931 aktier omsatts till ett värde om 634 433 
937 Mkr, motsvarande cirka 75 procent av Quick-
Bits totala antal aktier vid slutet av perioden. Högsta 
betalkurs under perioden 1 oktober till 31 december 
2019 var 17,40 kr (22 november) och lägsta var 10,50 
kr (1 oktober). QuickBits aktiekapital uppgick den 31 
december 2019 till 647 163 kr (583 413). Antal aktier 
uppgick vid utgången av andra kvartalet till 64 716 250, 
motsvarande ett kvotvärde om 0,01 kr per aktie.

Aktieägare 
Den 31 december 2019 hade QuickBit 6 812 aktieäga-
re, vilket är en ökning med 1 123 stycken, motsvaran-
de 20 procent, sedan utgången av föregående kvartal 
(Q1 19/20).

Transaktioner med närstående 
Under perioden har styrelseordförande Sven Hat-
tenhauer fakturerat bolaget 50 000 kronor avseende 
utförda konsulttjänster. 

Redovisningsprinciper 
Rapporten är upprättad i överensstämmelse med 
Årsredovisningslagens bestämmelser och i enlighet 
med regler för Nordic Growth Market Nordic SME. I 
övrigt har samma redovisningsprinciper och beräk-
ningsmetoder använts i delårsrapporten som i den 
senaste årsredovisningen, enligt Årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Års- och koncernredovisning (K3).

Granskning
Denna rapport har varit föremål för översiktlig gransk-
ning av bolagets revisor.
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Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets 
och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, den 19 februari 2020

Serod Nasrat
Verkställande direktör
QuickBit eu AB (publ)
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Revisorns granskningsrapport

Quickbit eu AB (publ) org nr 559066-2093

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finan-
siella informationen i sammandrag (halvårsrapport) för 
Quickbit eu AB (publ) per 31 december 2019 och den 
sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det 
är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att upprätta och presentera denna finansiella 
information i enlighet med K3 och årsredovisningsla-
gen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna 
delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens  
inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med 
International Standard on Review Engagements ISRE 
2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinfor-
mation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, i första 
hand till personer som är ansvariga för finansiella frå-
gor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk gransk-
ning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgär-
der. En översiktlig granskning har en annan inriktning 
och en betydligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt ISA 

och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåt-
gärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det 
inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet 
att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter 
som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision 
utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en över-
siktlig granskning har därför inte den säkerhet som en 
uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte 
kommit fram några omständigheter som ger oss an-
ledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsent-
ligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med K3 
och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del  
i enlighet med K3 och årsredovisningslagen.

Stockholm den 19 februari 2020
PricewaterhouseCoopers AB

Johan Engstam Auktoriserad revisor
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Koncernens resultaträkning

Andra kvartalet 6-månader
Rullande  

12 månader Helår

Belopp i Tkr NOT
Okt–dec 

2019
Okt–dec 

2018
Jul-dec  

2019
Jul-dec  

2018
Jan 2019– 
dec 2019 2018/2019

Nettoomsättning 1 462 447,3 476 924,2 2 445 341,9 551 131,6 4 252 850,8 2 353 916,6

Övriga rörelseintäkter 5 196,7 0,0 5 992,0 8 889,6 1 651,1

Inköp kryptovaluta och andra  
transaktionskostnader -1 428 816,0 -463 910,7 -2 372 142,0 -536 856,3 -4 128 895,7 -2 293 609,9

Bruttoresultat 38 827,5 13 013,5 79 192,0 14 275,3 132 844,7 61 957,8

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -5 602,0 -7 294,2 -10 780,3 -8 569,3 -14 814,0 -7 879,1

Personalkostnader -2 280,7 -537,6 -3 913,3 -1 078,8 -5 576,0 -2 741,5

Avskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar -1 142,3 -752,7 -2 122,1 -1 467,7 -3 830,5 -3 176,1

Övriga rörelsekostnader 0,0 -1 243,9 0,0 -1 246,4 0,0 0,0

Rörelseresultat 29 802,6 3 185,2 62 376,3 1 913,1 108 624,3 48 161,1

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resul-
tatposter

-2,9 -136,1 -6,8 -298,5 109,4 -182,3

Resultat efter finansiella poster 29 799,7 3 049,0 62 369,5 1 614,6 108 733,6 47 978,8

Skatt på periodens resultat -3 460,8 -242,5 -6 818,3 -242,5 -15 549,1 -8 973,4

Periodens resultat 26 338,9 2 806,5 55 551,2 1 372,1 93 184,5 39 005,4

Resultat per aktie

Före utspädning 0,41 0,05 0,86 0,02 1,49 0,66

Efter utspädning 0,31 0,05 0,65 0,02 1,28 0,59
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Koncernens balansräkning

Belopp i Tkr NOT 31 dec 2019 31 dec 2018 30 juni 2019

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital 16 000,0

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 2 20 836,5 13 033,1 14 242,5

20 836,5 13 033,1 14 242,5

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och verktyg 881,1 0,0 102,0

881,1 0,0 102,0

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 3 008,3 73,2 73,2

3 008,3 73,2 73,2

Summa anläggningstillgångar 24 725,9 13 106,3 14 417,7

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Lager av kryptovaluta 4 587,4 881,7 1 990,3

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 5 365,3 0,0

Övriga fordringar 3 102 066,4 1 041,8 43 364,6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 615,9 79,9 8,8

102 682,3 6 487,0 43 373,4

Kassa och bank 13 576,5 4 027,7 7 550,1

Summa omsättningstillgångar 120 846,2 11 396,4 52 913,8

SUMMA TILLGÅNGAR 145 572,1 24 502,7 83 331,5
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Koncernens balansräkning

Belopp i Tkr NOT 31 dec 2019 31 dec 2018 30 jun 2019

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Aktiekapital 4 647,2 583,4 597,2

Övrigt tillskjutet kapital 36 367,2 4 858,0 36 442,2

Annat eget kapital inklusive årets resultat 85 710,3 6 620,3 32 061,0

Summa eget kapital 122 724,7 12 061,7 69 100,3

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 133,0 1 797,4 1 509,1

Aktuella skatteskulder 15 668,6 242,5 8 973,4

Övriga kortfristiga skulder 1 810,5 4 096,4 2 361,7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 235,3 6 304,7 1 387,0

22 847,5 12 441,0 14 231,2

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 145 572,1 24 502,7 83 331,5
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Förändring av eget kapital koncernen  

Belopp i Tkr
Aktie-

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Annat eget  
kapital och 

årets resultat Summa

Summa 
eget 

kapital

Eget kapital 30 juni 2018 583,4 17 981,3 -7 898,1 10 666,6 10 666,6

Förändring av omräkningsdifferens avs befintliga dotterföretag 53,0 53,0 53,0

Resultat för perioden -1 434,4 -1 434,4 -1 434,4

Eget kapital 30 sept 2018 583,4 17 981,3 -9 279,5 9 285,2 9 285,2

Pågående nyemission 16 000,0 16 000,0 16 000,0

Nyemission 13,8 3 286,3 3 300,0 3 300,0

Kostnader hänförliga till emission -825,4 -825,4 -825,4

Förändring av omräkningsdifferens avs befintliga dotterföretag 738,2 738,2 738,2

Emission av teckningsoptioner 162,5 162,5 162,5

Resultat för perioden 40 439,8 40 439,8 40 439,8

Eget kapital 30 juni 2019 597,2 36 442,2 32 061,0 69 100,3 69 100,3

Nyemission 50,0 -50,0 0,0 0,0

Kostnader hänförliga till emission -25,0 -25,0 -25,0

Förändring av omräkningsdifferens avs befintliga dotterföretag 1 346,6 1 346,6 1 346,6

Resultat för perioden 29 212,4 29 212,4 29 212,4

Eget kapital 30 sept 2019 647,2 36 367,2 62 619,9 99 634,3 99 634,3

Nyemission 0,0 0,0

Kostnader hänförliga till emission 0,0 0,0

Förändring av omräkningsdifferens avs befintliga dotterföretag -3 248,0 -3 248,0 -3 248,0

Resultat för perioden 26 338,9 26 338,9 26 338,9

Eget kapital 31 dec 2019 647,2 36 367,2 85 710,8 122 724,7 122 724,7
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Koncernens kassaflödesanalys 

Andra kvartalet 6-månader
Rullande  

12 månader Helår

Belopp i Tkr NOT
Okt–dec 

2019
Okt–dec 

2018
Jul-dec  

2019
Jul-dec  

2018
Jan 2019– 
dec 2019 2018/2019

Den löpande verksamheten

Resultat före finansiella poster 29 802,6 3 185,2 62 376,3 1 913,1 108 624,3 48 161,0

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet:

1 142,3 752,7 2 122,1 1 467,7 3 830,5 3 176,1

Erlagd ränta -2,9 -136,1 -6,8 -298,5 109,4 -182,3

Kassaflöde före förändringar  
i rörelsekapital

30 942,0 3 801,7 64 491,6 3 082,3 112 564,1 51 154,8

Kassaflöde från förändringar  
i rörelsekapital

Ökning/minskning rörelsefordringar -37 160,8 -1 563,1 -64 102,0 -4 328,6 -103 295,5 -42 161,1

Ökning/minskning rörelseskulder -5 589,9 -2 457,9 2 044,0 3 543,2 -2 422,1 -922,9

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten

-11 808,7 -219,3 2 433,6 2 296,9 6 846,5 8 070,8

lnvesteringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggnings-
tillgångar

-5 231,7 -1 017,8 -8 573,7 -1 456,2 -11 503,9 -4 370,4

Investeringar i materiella anläggningstill-
gångar

-128,9 0,0 -838,5 -944,0 -105,5

Avyttring/amortering av övriga finansiella 
anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investerings-
verksamheten

-5 360,6 -1 017,8 -9 412,2 -1 456,2 -12 447,9 -4 475,9

Finanseringsverksamheten

Ökning/minskning övriga finansiella ford-
ringar och skulder

-1 385,4 1 160,4 -2 935,1 3 160,4 -2 935,1 3 160,3

Nyemission 0,0 16 000,0 16 000,0 0,0

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten

-1 385,4 1 160,4 13 064,9 3 160,4 13 064,9 3 160,3

Periodens kassaflöde -18 554,7 -76,7 6 086,3 4 001,0 7 463,5 6 755,2

Likvida medel vid periodens början 32 160,8 4 134,4 7 550,1 3,7 4 027,7 3,7

Kursdifferenser i likvida medel -30,0 -30,0 -59,9 23,0 2 084,8 791,2

Likvida medel vid periodens slut 13 576,1 4 027,7 13 576,5 4 027,7 13 576,1 7 550,0
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Moderbolagets resultaträkning 

Andra kvartalet 6-månader
Rullande  

12 månader Helår

Belopp i Tkr NOT
Okt–dec 

2019
Okt–dec 

2018
Jan 2019– 
dec 2019 2018/2019

Jan 2019– 
dec 2019 2018/2019

Nettoomsättning 3 519,4 4 723,9 7 252,9 4 723,9 12 718,7 10 189,6

Övriga rörelseintäkter 0,0 574,2 0,0 829,0

Inköp kryptovaluta och andra  
transaktionskostnader -1 534,4 -1 534,4

Bruttoresultat 3 519,4 4 723,9 7 827,1 4 723,9 12 013,2 8 655,2

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -5 493,7 -2 250,8 -9 027,2 -3 483,4 -12 038,1 -6 494,2

Personalkostnader -1 873,5 -537,6 -3 316,8 -1 078,8 -4 938,1 -2 700,1

Avskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar -653,6 -273,0 -1 144,1 -508,4 -1 862,9 -1 227,2

Övriga rörelsekostnader -221,2 -222,6 0,0 -175,2 -234,0 -154,5

Rörelseresultat -4 722,6 1 439,9 -5 661,0 -521,9 -7 059,9 -1 920,8

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande  
resultatposter -2,9 -136,1 -6,8 -288,9 -112,2 -172,7

Resultat efter finansiella poster -4 725,5 1 303,7 -5 667,8 -810,8 -7 172,1 -2 093,5

Resultat före skatt -4 725,5 1 303,7 -5 667,8 -810,8 -7 172,1 -2 093,5

Skatt på periodens resultat -8 973,4 -8 973,4

Periodens resultat -4 725,5 1 303,7 -5 667,8 -810,8 -16 145,5 -11 066,9
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Moderbolagets balansräkning 

Belopp i Tkr NOT 31 dec 2019 31 dec 2018 30 jun 2019

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital 16 000,0

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 2 14 385,0 4 858,0 6 896,0

14 385,0 4 858,0 6 896,0

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och verktyg 881,2 102,0

881,2 0,0 102,0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 9 650,0 9 600,0 9 650,0

Andra långfristiga fordringar 1 181,8 73,2 73,2

10 831,8 9 673,2 9 723,2

Summa anläggningstillgångar 26 098,0 14 531,2 16 721,2

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0,0 0,0

Fordringar hos koncernföretag 20,0 0,0 0,0

Övriga fordringar 3 1 669,8 1 041,5 1 058,3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 607,4 75,4 4,2

2 297,3 1 116,9 1 062,4

Kassa och bank 13 367,2 4 027,7 7 500,1

Summa omsättningstillgångar 15 664,5 5 144,6 8 562,5

SUMMA TILLGÅNGAR 41 762,5 19 675,7 41 283,7
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Moderbolagets balansräkning 

Belopp i Tkr NOT 31 dec 2019 31 dec 2018 30 jun 2019

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Bundet eget kapital

Aktiekapital 4 647,2 583,4 597,2

Pågående nyemission 0,0 50,0

Fond för utvecklingsutgifter 14 297,0 4 858,0 6 896,0

14 944,2 5 441,4 7 543,2

Fritt eget kapital

Överkursfond 36 367,2 18 062,6 36 392,2

Balanserad vinst eller förlust -33 585,5 -12 218,6 -14 175,3

Årets resultat -4 725,5 -810,8 -11 066,9

-1 943,9 5 033,3 11 150,0

Summa eget kapital 13 000,3 10 474,6 18 693,1

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 12 770,4 1 282,9 8 483,0

Leverantörsskulder 3 133,0 1 575,8 1 385,6

Aktuella skatteskulder 8 973,4 8 973,4

Övriga kortfristiga skulder 1 650,1 5 959,2 2 361,7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 235,3 383,3 1 387,0

28 762,2 9 201,1 22 590,6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 41 762,5 19 675,7 41 283,7
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Förändring av eget kapital moderbolaget 

Belopp i Tkr
Aktie-

kapital
Pågående 

nyemission

Fond för  
utvecklings-

utgifter
Överkurs- 

fond
Balanserat 

resultat
Summa  

eget kapital

Eget kapital 30 juni 2018 583,4 0,0 3 910,1 17 981,3 - 11 189,0 11 285,9

Fond för utvecklingsutgifter 203,0 -203,0 0,0

Resultat för perioden -2 114,5 -2 114,5

Eget kapital 30 sept 2018 583,4 0,0 4 113,2 17 981,3 -13 506,9 9 089,6

Nyemission 13,8 3 286,3 3 300,0

Pågående nyemission 50,0 15 950,0 16 000,0

Kostnader hänförliga till emission -825,4 825,4

Fond för utvecklingsutgifter 2 782,8 -2 782,8 0,0

Resultat för perioden -8 952,4 -8 952,4

Eget kapital 30 juni 2019 597,2 50,0 6 896,0 36 392,2 -25 421,8 18 693,1

Nyemission 50,0 -50,0 0,0

Kostnader hänförliga till emission -25,0 -25,0

Fond för utvecklingsutgifter 2 774,7 -2 774,7 0,0

Resultat för perioden -942,3 -942,3

Eget kapital 30 sept 2019 647,2 0,0 9 670,7 36 367,2 -28 958,7 17 725,8

Nyemission 0,0

Kostnader hänförliga till emission 0,0

Fond för utvecklingsutgifter 4 626,4 -4 626,4 0,0

Resultat för perioden -4 725,5 -4 725,5

Eget kapital 31 dec 2019 647,2 0,0 14 297,0 36 367,2 -38 311,0 13 000,3
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Moderbolagets kassaflödesanalys   

Andra kvartalet 6-månader
Rullande  

12 månader Helår

Belopp i Tkr NOT
Okt–dec 

2019
Okt–dec 

2018
Jul-dec  

2019
Jul-dec  

2018
Jan 2019– 
dec 2019 2018/2019

Den löpande verksamheten

Resultat före finansiella poster -4 722,6 1 439,9 -5 661,0 -521,9 -7 060,0 -1 920,8

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet:

653,6 273,0 1 144,1 508,4 1 862,9 1 227,2

Erlagd ränta -2,9 -136,1 -6,8 -288,9 109,4 -172,7

Kassaflöde före förändringar i  
rörelsekapital

-4 072,0 1 576,8 -4 523,8 -302,4 -5 087,7 -866,3

Kassaflöde från förändringar i  
rörelsekapital

Ökning/minskning rörelsefordringar 838,6 -328,8 -1 234,8 1 702,0 -1 180,4 1 756,5

Ökning/minskning rörelseskulder -9 351,2 -1 497,2 6 146,5 920,2 12 987,3 7 810,9

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten

-12 584,6 -249,3 387,9 2 319,8 6 719,2 8 701,1

lnvesteringsverksamheten

Investeringar i immateriella  
anläggningstillgångar

-5 231,7 -1 017,8 -8 573,7 -1 456,2 -11 327,1 -4 209,6

Investeringar i materiella  
anläggningstillgångar

-128,9 0,0 -838,5 0,0 -944,0 -105,5

Investeringar i dotterbolag 0,0 0,0 -50,0 -50,0

Avyttring/amortering av övriga  
finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverk-
samheten

-5 360,6 -1 017,8 -9 412,2 -1 456,2 -12 321,1 -4 365,1

Finanseringsverksamheten

Ökning/minskning övriga  
finansiella skulder -631,8 1 160,4 -1 108,6 3 160,4 -1 108,6 3 160,4

Nyemission 0,0 16 000,0 0,0 16 000,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverk-
samheten

-631,8 1 160,4 14 891,4 3 160,4 14 891,4 3 160,4

Periodens kassaflöde -18 576,9 -106,7 5 867,1 4 024,0 9 289,6 7 496,4

Likvida medel vid periodens början 31 944,1 4 134,4 7 500,1 3,7 4 027,7 3,7

Likvida medel vid periodens slut 13 367,2 4 027,7 13 367,2 4 027,7 13 317,2 7 500,1
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Noter
NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Belopp i tusentals kronor (Tkr) om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i överensstämmelse med årsre-
dovisningslagens bestämmelser och i enlighet med regler for 
Nordic Growth Market MTF.

I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsme-
toder använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovis-
ningen, enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).

Uppskattningar och bedömningar
Styrelsen gör bedömningen att bolagets system borde ha en 

avskrivningsperiod på fem år. Samtliga kostnader för systemet 
skall balanseras och det aktiverade värdet kommer att kunna 
återvinnas i framöver.

Denna avskrivningsperiod, menar styrelsen, började gälla 
från den första september 2017. Det är vidare styrelsens upp-
fattning att samtliga kostnader för systemet skall balanseras och 
det aktiverade värdet kommer att kunna återvinnas i framöver.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet: (totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / 
totala tillgångar. 

Resultat per aktie: periodens resultat i förhållande till vägt 
genomsnittligt antal utestående aktier före respektive efter 
utspädning.

NOT 2  BALANSERADE UTGIFTER FÖR  
UTVECKLINGSARBETEN

Koncernen

Tkr 30 juni 2019 31 dec 2019 31 dec 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

-Vid periodens början 14 013,9 21 742,4 14 014,0

-Genom förvärv av dotterbolag

-Balanserade utgifter 4 370,4 5 298,7 1 456,2

Vid periodens slut 18 384,3 27 041,1 15 470,2

Ackumulerade avskrivningar

-Ingående ackumulerade avskrivningar -969,3 -5 121,7 -969,4

-Periodens avskrivning -3 172,6 -1 082,9 -1 467,7

-Omräkningsdifferenser

Vid periodens slut -4 141,9 -6 204,6 -2 437,0

Redovisat värde vid periodens slut 14 242,4 20 836,5 13 033,1

Moderbolaget

Tkr 31 dec 2018 31 dec 2019 31 dec 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

-Vid periodens början 4 413,9 11 965,5 4 414,0

-Balanserade utgifter 4 209,6 5 231,7 1 456,2

Vid periodens slut 8 623,5 17 197,2 5 870,2

Ackumulerade avskrivningar

-Ingående ackumulerade avskrivningar -503,8 -2 202,1 -503,8

-Periodens avskrivning -1 223,7 -610,2 -508,4

Vid periodens slut -1 727,5 -2 812,3 -1 012,2

Redovisat värde vid periodens slut 6 896,0 14 385,0 4 858,0
     

NOT 3  ÖVRIGA FORDRINGAR

Av tillgångsposten Övriga Fordringar avser 99,3 Mkr bolagets likvida medel som deponerats av bolaget som säkerhet hos  
inlösenpartners, vilka enligt avtal betalas ut löpande till bolaget. 



QuickBit | Delårsrapport, kvartal 2 2019 22

NOT 4 ANTALET AKTIER VID RESPEKTIVE PERIODS SLUT OCH VÄGT GENOMSNITT

Datum Rapport

Utestående aktier 
vid periodens slut 

före utspädning

Utestående aktier 
vid periodens slut 

efter utspädning Not

2016-09-30 Q1 16/17 5 000 000 5 000 000 Bolagets första verksamma kvartal

2016-12-31 Q2 16/17 5 000 000 5 000 000

2017-03-31 Q3 16/17 5 000 000 5 000 000

2017-06-30 Q4 16/17 5 234 125 5 234 125 Emission av 234 125 aktier genomförd Q4 16/17

2017-09-30 Q1 17/18 52 341 250 52 341 250 Split 1:10 genomförd Q1 17/18

2017-12-31 Q2 17/18 54 341 250 55 341 250
Emission av 2 miljoner aktier samt 1 miljon teck-
ningsoptioner beslutades i Q2 17/18.

2018-03-31 Q3 17/18 54 341 250 55 341 250

2018-06-30 Q4 17/18 58 341 250 59 341 250
Emission av 4 miljoner aktier genomförd Q4 
17/18

2018-09-30 Q1 18/19 58 341 250 59 341 250
Beslut om förlängning av 1 miljon teckningsoptio-
ner registrerad hos Bolagsverket.

2018-12-31 Q2 18/19 58 341 250 59 341 250

2019-03-31 Q3 18/19 59 716 250 76 325 375
Emission av 1 375 000 aktier samt 15 609 125 
teckningsoptioner beslutades Q3 18/19  

2019-06-30 Q4 18/19 64 716 250 85 575 375
Emission av 5 000 000 aktier samt 4 250 000 
teckningsoptioner beslutades Q4 18/19

2019-09-30 Q1 19/20 64 716 250 85 575 375
Emission av 5 000 000 aktier registrerades hos 
Bolagsverket Q1 19/20

2019-12-31 Q2 19/20 64 716 250 87 275 375
Beslut om 1 700 000 teckningsoptioner  
beslutat Q2 19/20

Okt–dec 2019 Okt–dec 2018 2018/2019

Antal aktier

Vägt genomsnitt, före utspädning 64 716 250 58 341 250 59 137 140

Vägt genomsnitt, efter utspädning 85 834 071 59 341 250 65 826 953
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