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OM OSS 
VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) 

VO2s affärsidé är att förvärva, förädla och expandera bolag inom 
media och tech med tydlig värdepotential. Koncernen har idag, via 
dotterbolagen Netric Sales AB och Leeads AB, som varit verksamma 
sedan 2008 respektive 2010, en etablerad position på den nordiska 
digitala mediemarknaden.  

Netric Sales AB är representant för en Supply Side Platform vilken 
erbjuder digitala lösningar för datadriven och börshandlad digital 
marknadsföring över de fem nordiska länderna.  

Leeads AB är primärt ett säljföretag som agerar kommersiell partner 
för publicister och digitala skärmägare. 

Efter kvartalets utgång har VO2 förvärvat ytterligare ett helägt 
dotterbolag, AdProfit AB, som är en av Nordens största säljpartner 
av digitala annonslösningar till publicister riktade mot målgrupper 
inom finans, affär och B2B.   

VO2 redovisar en omsättning för perioden 1 februari till 
30 september om 187,6 MSEK.  

 

OMVÄNT FÖRVÄRV 
VO2 Cap Holding AB (publ) är 100 procentig ägare av VO2 Cap AB 
(publ).  

Efter att VO2 Cap AB (publ) den 26 augusti 2021 slutförde sitt 
omvända förvärv av Curando Nordic AB, bytte bolaget namn till 
VO2 Cap Holding AB (publ). Det är dock VO2 Cap AB (publ) som är 
det redovisningsmässiga moderbolaget i koncernkonsolideringen. 
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PERIODEN I 
KORTHET 
Q3 
TREDJE KVARTALET I KORTHET 

 

Q1-Q3 
PERIODEN I KORTHET 

 

 

KSEK Q3

Totala intäkter 70 592
EBITDA justerad* 2 768
EBITDA justerad-marginal 4%
EBITDA -6 106
Resultat efter skatt -9 360
Resultat per aktie** efter utspädning (SEK) -0,41

KSEK Q1-Q3

Totala intäkter 187 605
EBITDA justerad* 3 594
EBITDA justerad-marginal 2%
EBITDA -5 280
Resultat efter skatt -13 368
Resultat per aktie** efter utspädning (SEK) -1,50

jan-dec
KSEK 2021 2020 2021 2020 2020

Totala intäkter 70 592 - 187 605 - -
Bruttovinst 13 745 - 36 495 - -
EBITDA justerad* 2 768 - 3 594 - -
EBITDA -6 106 - -5 280 - -
EBIT -8 789 - -12 443 - -
Resultat efter skatt -9 360 - -13 368 - -
Balansomslutning 166 604 - 166 604 - 500
Likvida medel 8 460 - 8 460 - 500
Rörelsekapital 4 306 - 4 306 - 500
Räntebärande nettoskuld - - - - -
Bruttovinstmarginal 19% - 19% - 0%
EBITDA justerad*-marginal 4% - 2% - 0%
EBITDA-marginal -9% - -3% - 0%
EBIT-marginal -12% - -7% - 0%
Soliditet 62% - 62% - 100%
Skuldsättningsgrad 0% - 0% - 0%
Resultat per aktie** innan utspädning (SEK) -0,41 - -1,51 - -
Resultat per aktie** efter utspädning (SEK) -0,41 - -1,50 - -
Resultat per aktie** efter utspädning justerad (SEK) -0,02 - -0,51 - -

*EBITDA justerad - EBITDA med återläggning av ej kassaflödespåverkande resultatpåverkan avseende
omvänt förvärv om -8 874
**genomsnittligt antal aktier under perioden

Q3 jan-sep
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
UNDER PERIODEN 
• Den 15 juli överläts Curandos verksamhet till det helägda 

dotterbolaget Agilit Holding AB som den 25 augusti delades ut 
till befintliga aktieägare.  

• VO2 Cap Holding AB (publ) godkänns för notering på First 
North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning den 7 
augusti. 

• Den 17 augusti beslutar en extra bolagsstämma att genomföra 
det omvända förvärvet med VO2 Cap AB. Köpeskillingen i 
transaktionen uppgår till 200 MSEK och har erlagts genom 
nyemission av 2 105 263 157 nya aktier i VO2 Cap Holding AB 
till en teckningskurs om 0,095 kronor per aktie, som riktades till 
aktieägarna i VO2 Cap AB.  

• Den extra bolagsstämman den 17 augusti beslutar om 
sammanläggning av bolagets aktier, en så kallad omvänd split, 
innebärande att femtio (50) aktier sammanläggs till en (1) aktie. 
Den 20 september är första dag för handel med sammanlagd 
aktie. Ny ISIN-kod är SE0016802797.  

• Den 26 augusti genomförs det omvända förvärvet och ny 
styrelse tillträder med styrelseordförande Douglas Roos, Eva 
Strand, Kristina Juhlin, Nike Carlstoft, Oskar Sardi och Patrik 
Sandberg samt Oskar Sardi som VD. Samma dag byter bolaget 
certified advisor till Amudova från Erik Penser Bank. 

• Bolaget byter namn från Curando Nordic AB (publ) till VO2 Cap 
Holding AB (publ) och den 3 september är ny ticker för handel 
på First North VO2 istället för som tidigare CUR. 

• Portföljbolaget Leeads AB ingår samarbetsavtal med Hivestack, 
en av världens ledande plattformar för programmatisk handlad 
DOOH (Digital Out Of Home). Avtalet är löpande och förlängs 
med 1 år i taget. Avtalet ger bland annat Leeads AB utökade 
möjligheter, att via Hivestacks tekniska plattform, nå specifika 
demografiska målgrupper och geografiska områden. VO2 gör 
bedömningen att detta avtal på längre sikt kommer att vara 
starkt värdeskapande för Leeads AB då programmatisk DOOH 
förväntas se stark tillväxt. Kortsiktigt förväntas inte avtalet ha 
substantiell finansiell påverkan på VO2 men det ger 
dotterbolaget Leeads AB ytterligare möjligheter att utöka 
marknadsandelar och stärka sin marknadsposition. 

 Douglas Roos, VO2s styrelseordförande, säger i ett 
pressmeddelande den 16 september:  

”Som vi tidigare kommunicerat avser vi att förvärva 5 
bolag inom 12-18 månader. Den bedömning vi gör nu 
visar på att vi bör kunna avsluta 3 av dessa processer inom 
6 månader.” 

 Leeads AB ingår samarbetsavtal med Informationsgruppen AB 
och Ratnode AB gällande försäljning av digital reklam på 
bolagens websidor. Avtalen löper på tre år och bedöms tillföra 
en omsättning om 12 MSEK per år.  

Den 3 september byter 
bolaget namn till 

VO2 Cap Holding AB från 
Curando Nordic AB 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
EFTER PERIODEN 
• Leeads AB nomineras i kategorin Årets Säljorganisation på 

Sveriges Mediebyråers tävling Stockholm Media Award. 

• I oktober emitterar VO2 Cap Holding AB en (1) C-aktie till följd 
av det omvända förvärvet av VO2 Cap AB som finns beskrivet i 
beslut som togs på extra bolagsstämma den 17 aug. C-aktien 
emitteras med en teckningskurs om en (1) kr till Agilit Holding 
AB, bolaget som delats ut till Curandos aktieägare. Från och med 
årsstämman år 2022 kan C-aktien lösas in på antingen 
innehavarens eller på VO2s styrelses begäran. Vid inlösen ska ett 
belopp om 1 010 009 SEK med avräkning för eventuell 
kontantutdelning utbetalas till innehavaren av C-aktien. 

• På extra bolagsstämma 26 oktober väljs ny revisor Deloitte AB, 
med Jenny Holmgren som huvudansvarig revisor.  

• Bodil Ericsson Torp tillträder som ny VD den 1 november, 2021. 
Bodil Ericsson Torp undertecknade VD-avtalet i april 2021 med 
överenskommet tillträde den 1 november 2021. Oskar Sardi, en 
av grundarna av VO2 och tidigare VD i VO2 Cap Holding AB, har 
inte erhållit något avgångsvederlag i och med VD-byte.  

• Leeads AB, dotterbolag till VO2 Cap Holding AB, tecknar avtal 
med FM Reklam AB för försäljning av reklam på samtliga bussar 
och spårvagnar i Västtrafiks fordonsflotta i Västra Götalands län. 
Avtalets värde uppgår till cirka 115 MSEK över tre år. Avtalet med 
FM Reklam AB är exklusivt för Leeads. Avtalet tecknas 2021-11-
19 mellan parterna Leeads och FM Reklam AB och gäller mellan 
2022-01-01 till och med 2024-12-31. 

• VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2”) ingår den 22 november avtal 
gällande förvärv av 100 procent av aktierna (”Aktierna”) i AdProfit 
AB (”AdProfit”). VO2 tillträder Aktierna den 26 november 2021. 
Köpeskillingen för Aktierna uppgår till en fast köpeskilling om 
cirka 44 MSEK (”Fasta Köpeskillingen”) varav cirka 22 MSEK 
består av kontanta medel och 22 MSEK erläggs genom en revers 
som används som emissionslikvid i en riktad nyemission i VO2 till 
säljarna av AdProfit. Teckningskursen per nyemitterad aktie ska 
motsvara stängningskursen för VO2s aktie dagen före signering 
av aktieöverlåtelseavtalet, det vill säga 20.30 SEK, vilket ger en 
utspädning om cirka 2.4%. AdProfit förvärvas på skuldfri basis. 
Rörliga tilläggsköpeskillingar kan komma att utgå, baserade på 
EBITDA-resultat för perioderna 1 juli 2021 till 30 juni 2022 och 1 
juli 2022 till 30 juni 2023, upp till ett maximalt sammanlagt 
belopp om 26 MSEK, varav maximalt 8 MSEK ska erläggas 
kontant och maximalt 18 MSEK ska erläggas genom en riktad 
emission av aktier i VO2 till säljarna av AdProfit. AdProfit är en av 
Nordens största säljpartner av digitala annonslösningar till 
publicister riktade mot målgrupper inom finans, affär och B2B. 
AdProfit redovisade i årsbokslutet för det brutna räkenskapsåret 
2020/2021 en omsättning om 54,1 MSEK med EBITDA 10,3 
MSEK. Bolaget har åtta anställda inklusive VD. 
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VD HAR 
ORDET 
Nu läser du VO2s allra första kvartalsrapport – Q3. Koncernen är 
nybildad och undertecknad är alldeles nytillträdd VD för Bolaget. 
Efter över 15 år som VD och koncernchef på olika positioner inom 
två av Sveriges största mediehus, leder jag nu ett börsnoterat och 
entreprenörsdrivet förvärvsbolag inom media och tech. En helt unik 
möjlighet för mig att få kapitalisera på mina djupa kunskaper inom 
exakt det området. Det stora och övergripande målet är att vi skall 
skapa stora värden för våra aktieägare.  

STARTEN PÅ VÅR SPÄNNANDE RESA… 
Uppstarten för koncernens resa, började med en vision från 
framgångsrika och starka entreprenörer inom media och tech. 
Oskar Sardi, Douglas Roos och Patrik Sandberg som har flera 
decennier med erfarenhet från att framgångsrikt startat, utvecklat 
och drivit flera mediebolag på ett enastående sätt. De har satt 
fundamentet till tillväxtresan inom VO2 Cap med en tydlig vision 
om att förvärva, utveckla och syresätta bolag inom media med tech 
som bas.  

Våra första månader i koncernen VO2 Cap har präglats av mycket 
hög aktivitet. Vi har träffat många skickliga entreprenörer med fina 
potentiella förvärvsobjekt.  Hög aktivitet pågår i att sondera, 
analysera och utvärdera spännande bolag som passar in i vår 
strategi. Planen är att förvärva imponerande mediatech-bolag till 
gruppen, låta dem fortsätta leva sitt entreprenöriella liv och 
samtidigt hjälpa dem att expandera sin affär både i Sverige och 
internationellt. Vi har en väl utarbetad förvärvsstrategi som bland 
annat går ut på att i större utsträckning äga tech i stället för att 
representera den.  

En annan och viktig del i vår strategi, är det så kallade 
”intäktssynergipusslet” som ökar möjligheten för gynnsam tillväxt 
då våra portföljbolag ges möjlighet att gynna varandra. Vi berättar 
mer om detta längre fram i denna rapport. 

 

”Vi har en väl utarbetad 
förvärvsstrategi som går ut på 

att vi vill äga tech.”
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Efter kvartalets utgång slutförde vi vårt första förvärv 
då vi köpte AdProfit. AdProfit hade för det brutna 
räkenskapsåret 2020/21 en omsättning på 54,1 
MSEK med ett EBITDA på 10,3 MSEK. Adprofit har 
under många år levererat fina intäkter och vinster 
och vi har identifierat ett antal spännande 
möjligheter till synergier mellan våra, numera, tre 
portföljbolag. 

Vi lägger därmed vår tredje pusselbit i det 
intäktssynergipussel vi starkt tror på. 

UTVECKLINGEN TREDJE 
KVARTALET 
Kvartal 3 – Q3 – är koncernens första kvartal att 
rapportera i sin nya portföljkostym. Då 
dotterbolagen inte ingick i koncernen under 2020 
redovisar vi en proformaresultaträkning med 
jämförelse tidigare perioder i slutet av rapporten. På 
övergripande nivå ser jag en god organisk tillväxt i 
kvartal 3, men en lägre rörelsemarginal i jämförelse 
med samma kvartal 2020.  En av anledningarna till 
detta är att vi i portföljbolaget Leeads under 
perioden investerat i affärsområdet DOOH, digital 
utomhusreklam. DOOH är ett område där vi 
kommer att satsa mycket och där vi ser utrymme för 
fina tillväxtmöjligheter. I ljuset av att utomhusreklam 
under 2022 spås öka med 29.8%* och att 
marginalerna för just DOOH är avsevärt högre än 
övriga affärsområden inom Leeads, så har vi höga 
förhoppningar för denna satsning framåt.   

Efter kvartalets utgång kommunicerade vi att Leeads 
lyckats bärga det största avtalet i dess historia, då 
dom nu har ett exklusivt säljuppdrag för Västtrafik. 
Detta avtal förväntas inbringa 115 MSEK över tre års 
tid. 

Mediemarknaden under juli-augusti är historiskt sett 
något svagare månader med lägre tillväxt. Dock har 
återhämtningen för programmatisk/börshandlad 
annonsering haft högre efterfrågan under perioden.

Bruttovinsten under kvartalet uppgick till 13 745 (15 
092) KSEK och bruttovinstmarginalen till 19% (24%). 
Den något lägre marginalen beror främst på ökade 
investeringar i vårt nya, viktiga affärsområde DOOH 
(Digital Out of Home). EBITDA justerad** uppgick till 
2 768 KSEK och EBITDA-justerad marginal till 4%.  

Slutligen vill jag ännu en gång understryka vad VO2 
Cap egentligen handlar om. Vi samlar 
entreprenöriella tillväxtbolag under vårt VO2-
paraply och syresätter dem med intäktssynergier, 
entreprenöriellt driv och nätverk. Vi skapar 
möjligheter att utveckla de enskilda bolagen vilket i 
sin tur, på en aggregerad nivå, utvecklar hela 
portföljen inom VO2 Cap. 

VO2 Cap är sprunget ur passionen att förädla bolag 
utifrån en sann och djup entreprenöriell anda. Vi 
avser att fortsätta på den vägen. Vår övergripande 
strategi grundar sig i vår fasta övertygelse att 
entreprenörskapet ska frodas i vår VO2-portfölj - då 
växer varje enskilt bolag snabbare.  Styrkorna i 
entreprenörskapets framåtanda i kombination med 
koncernfördelarna i form av erfarenhet, kompetens, 
struktur och samarbete skall ge oss en stark position 
på marknaden i syfte att ge ett långsiktigt värde för 
aktieägarna. 

Detta var mitt första VD-ord och jag vill avsluta med 
ett stort tack till er, våra aktieägare, för att ni tror på 
oss. Vi skall göra allt som står i vår makt för att ni 
fortsättningsvis skall vara stolta aktieägare i VO2 
Cap Holding AB.  

Bodil Ericsson Torp 
VD 

*Källa: IRM (IInstitutet för Reklam och Mediestatistik) Reklam- och 
medieprognos 2021-2022 

**EBITDA justerad - EBITDA med återläggning av ej kassaflödespåverkande 
resultatpåverkan omvänt förvärv om -8 874 KSEK 
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INTÄKTS-
SYNERGIPUSSEL 
VO2 är en compounder inom media och tech 
som förvärvar och förädlar kvalitativa techbolag. 
VO2 syresätter med spjutspetskompetens och 
kapital för att bolagen ska expandera och växa, 
även internationellt. 

Nutidens värdekedja inom media domineras helt och fullt av tech. Tech som på 
olika sätt hjälper medieköpare att effektivisera sina köp, bland annat genom att 
segmentera och nå rätt målgrupp eller tech som till exempel hjälper de som säljer 
medieutrymmet att effektivisera sitt annonslager. Det finns en uppsjö av olika 
hjälpmedel för både köp- och säljsidan av media och alla är de styrda av olika 
former av tekniker. VO2s mission är att förvärva så många kompletterande bolag 
som möjligt inom denna värdekedja för att toucha pengarna så många gånger 
det går i dess färd från medieköparen till de som säljer media.  

Det som sker är enkelt uttryckt det vi kallar positiva intäktssynergier och i takt 
med att vi förvärvar bolag, så ökar också våra möjligheter att på koncernnivå 
skapa ökade intäkter från våra portföljbolag. Summan av totalen blir därmed 
större eftersom våra portföljbolag får utökade möjligheter och incitament att göra 
affärer med varandra.  

Denna effekt ser vi redan idag för våra två portföljbolag Leeads och Netric. 
Leeads, ett bolag på köpsidan, använder ofta i sin verksamhet säljsidans 
plattformar för automatiserad försäljning av t ex banners, så kallade Sell Side 
Platforms (SSP:er). Då det andra portföljbolaget, Netric, företräder en sådan 
teknologi så faller det sig naturligt att Leeads använder deras tech i sin 
verksamhet, och vi ser därmed de eftertraktade intäktssynergierna.   

De förvärv vi sonderar och utvärderar kommer alla att vara en naturlig del i detta. 
De första pusselbitarna i vårt intäktssynergipussel är därmed lagda. 
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VO2 
VERKSAMHET  
VO2 Cap Holding AB (publ) bildades i slutet av år 2020 med målsättningen om att 
skapa en ledande nordisk koncern av media och techbolag. Ambitionen är att 
med ursprung ur de två grundande portföljbolagen Leeads AB och Netric Sales 
AB bygga en lönsam compounder, med en decentraliserad koncernstruktur där de 
entreprenörsledda dotterbolagen kan dra nytta av nätverk och synergieffekter. 
Samtidigt som de tillåts verka autonomt och gynna entreprenörsandan. Leeads 
AB har varit ett av Sveriges främsta digitala säljbolag med stark tillväxt sedan 
starten 2010. Under 2020 tog Leeads steget in på Digital Out Of Home vilket är 
ett av de mest expansiva medieslagen med en förväntad tillväxt om 29,8% för 
2022 enligt rapporten ”Reklam och Medieprognos 2021-2022” från IRM Media. 
Netric Sales AB (grundat 2008) företräder ett amerikanskt bolag och är en av 
Nordens största aktörer för teknologi avseende programmatiskt handlad reklam. 

Efter kvartalets utgång, har VO2 förvärvat ytterligare ett helägt dotterbolag, 
AdProfit AB, som är en av Nordens största säljpartner av digitala annonslösningar 
till publicister riktade mot målgrupper inom finans, affär och B2B. 

Såväl Leeads AB som Netric Sales AB har bedrivit verksamhet inom online 
annonsering i över 10 år. Netric verkar inom Programmatic (Datadrivna medie-
köp) varav de största formaten är display-banners och online video. Leeads verkar 
primärt inom Display (Banners), Native/Creative Sales (Advertorials, textreklam), 
DOOH (Digital Out Of Home), Digital Audio (Digital ljudreklam), Programmatic 
(Datadrivna medie-köp) och Data Audience (Anonymiserad förstapartsdata på 
individnivå). Koncernen avser att initialt växa på den nordiska marknaden, för att i 
nästa steg expandera till den europeiska marknaden. 
 

ÖVERGRIPANDE MÅL 
• Koncernomsättning om 1 miljard SEK med lägst 8 procent EBITDA inom tre 

år.  

• Soliditet omkring 40 procent över en konjunkturcykel. Detta kan under 
perioder variera på grund av investeringars karaktär.  

• Vara den mest attraktiva ägaren för media- och techbolag på den nordiska 
marknaden. Tillväxtbolag ska sträva efter att få ingå i VO2-gruppen för att dra 
nytta av koncernens marknadsposition, management och synergieffekter. 
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Kommentarer till koncernens resultat, 
finansiella ställning och likviditet 
Dotterbolagen Leeads AB och Netric Sales AB ingår i koncernens resultaträkning 
från och med 1 februari – 30 september då de räknas med i koncernens resultat 
från och med förvärvtillfället. VO2 Cap Holding ABs intäkter och kostnader är med 
i koncernens resultaträkning från och med det omvända förvärvet genomfördes 
den 26 augusti. Mer information finns under avsnitt ”Investeringar”. 

VO2 Cap AB (publ) stiftas den 18 november 2020 och registreras hos Bolagsverket 
den 28 december 2020. Första räkenskapsåret för koncernen är 2020-12-28 – 
2021-12-31 därför finns inga jämförelsesiffror för föregående år. Se under avsnitt 
”Proforma” för historik Leeads AB och Netric Sales AB föregående år. 

 

RESULTAT OCH MARGINALER 
Q3 

Bruttovinsten under kvartalet uppgick till 13 745 KSEK och bruttovinstmarginalen 
till 19%. Rörelsekostnaderna uppgick till -22 533 KSEK och består av övriga 
externa kostnader om -3 980 KSEK, resultatpåverkan omvänt förvärv om -8 874 
KSEK, personalkostnader om -7 013 KSEK, avskrivningar om -2 682 KSEK där 
avskrivning goodwill ingår med -2 651 KSEK och övriga rörelsekostnader om 16 
KSEK vilket är valutakursjusteringar på bolagets intäkter och varukostnad i andra 
valutor. 
 
EBITDA justerad* uppgick till 2 768 KSEK och EBITDA justerad marginal till 4%. 
EBITDA uppgick till -6 106 KSEK och EBITDA-marginal till -9%. Finansiella intäkter 
och kostnader uppgick till 24 KSEK varav ränta på kortfristigt lån i dotterbolaget 
Leeads AB ingår med 32 KSEK. Kvartalets skattekostnad uppgick till -596 KSEK. 
Resultat efter skatt uppgick till -9 360 KSEK. 
 
Q1-Q3 

Bruttovinsten under perioden uppgick till 36 495 KSEK och bruttovinstmarginalen 
till 19%. Rörelsekostnaderna uppgick till -48 938 KSEK och består av övriga 
externa kostnader om -10 088 KSEK, resultatpåverkan omvänt förvärv om -8 874 
KSEK, personalkostnader om -22 475 KSEK, avskrivningar om -7 163 KSEK där 
avskrivning goodwill ingår med -7 069 KSEK och övriga rörelsekostnader om -337 
KSEK vilket är valutakursjusteringar på bolagets intäkter och varukostnad i andra 
valutor. 
 
EBITDA justerad* uppgick till 3 594 KSEK och EBITDA justerad marginal till 2%. 
EBITDA uppgick till -5 280 KSEK och EBITDA-marginal till -3%. Finansiella intäkter 
och kostnader uppgick till 18 KSEK varav ränta på kortfristigt lån i dotterbolaget 
Leeads AB ingår med 32 KSEK. Periodens skattekostnad uppgick till -943 KSEK. 
Resultat efter skatt uppgick till -13 368 KSEK. 
 
 
 
*EBITDA justerad - EBITDA med återläggning av ej kassaflödespåverkande 
resultatpåverkan avseende omvänt förvärv om -8 874 KSEK.  

RÖRELSENS INTÄKTER 

Q3 
Koncernens totala intäkter 
uppgick till 70 592 KSEK. 

Q1-Q3 

Koncernens totala intäkter 
uppgick till 187 605 KSEK. 
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FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET 
Den 30 september uppgick koncernens immateriella anläggningstillgångar till    
98 965 KSEK varav anskaffningsvärde avseende goodwill är 106 033 KSEK och 
ackumulerad avskrivning goodwill är -7 069 KSEK. Goodwillposten uppstod 
genom förvärv av dotterbolagen Leeads AB och Netric Sales AB genom 
ovillkorade aktieägartillskott till VO2 Cap AB om 110 000 KSEK. Stiftarna av VO2 
Cap AB var också tidigare ägare av Leeads AB och Netric Sales AB. Värdering av 
aktieägartillskotten har utförts av extern välrenommerad part. 

Materiella anläggningstillgångar uppgick till 122 KSEK och finansiella 
anläggningstillgångar till 685 KSEK vilket inkluderar innehav av aktier (10 procent) 
i ett onoterat bolag 510 KSEK. Omsättningstillgångar uppgår till 58 374 KSEK 
varav kundfordringar ingår med 43 092 KSEK. Likvida medel uppgick till 8 460 
KSEK.  

Koncernens eget kapital uppgick till 104 077 KSEK varav aktiekapital är 22 095 
KSEK och övrigt tillskjutet kapital 81 982 KSEK vilket inkluderar resultat för 
perioden -13 368 KSEK. Soliditeten uppgick till 62%. 

Kortfristiga skulder uppgick till 62 527 KSEK varav leverantörsskulder ingår med       
31 077 KSEK, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter med 27 348 KSEK. 
Övriga kortfristiga skulder uppgick till 1 216 KSEK och skatteskulder till 2 887 
KSEK. 

 

KASSAFLÖDE 
Q3 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -7 150 
KSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -37 KSEK och 
kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 KSEK.  
 
Det totala kassaflödet för perioden uppgick till -7 187 KSEK.  
 
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8 460 KSEK. 
 
Q1-Q3 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -9 217 
KSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 17 177 KSEK vilket 
inkluderar likvida medel 17 190 KSEK från förvärvet av Leeads AB och Netric Sales 
AB. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 KSEK. 
 
Det totala kassaflödet för perioden uppgick till 7 960 KSEK.  
 
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8 460 KSEK.



DELÅRSRAPPORT Q3 2021 
 

 

15 



 

 

DELÅRSRAPPORT Q3 2021  

16

Kommentarer till moderbolagets resultat, 
finansiella ställning och likviditet 
Från den 1 januari – 26 augusti bedrevs Curandos verksamhet i bolaget. Från den 
26 augusti bedrivs VO2s verksamhet i moderbolaget. Jämförelsesiffror för tidigare 
perioder avser Curandos verksamhet.  

 

RESULTAT OCH MARGINALER 
Q3 

Rörelsekostnaderna uppgick till -1 021 (-662) KSEK och består av övriga externa 
kostnader om -828 (-440) KSEK, personalkostnader om -193 (-222) KSEK och 
övriga rörelsekostnader om 0 (0) KSEK. EBITDA uppgick till -737 (-661) KSEK. 
Avskrivningar uppgick till 0 (0) KSEK. Finansiella intäkter och kostnader uppgick till 
-1 (-46) KSEK. Kvartalets skattekostnad uppgick till 0 (0) KSEK. Resultat efter skatt 
uppgick till -739  (-707) KSEK. 

Q1-Q3 

Rörelsekostnaderna uppgick till -3 335 (-2 323) KSEK och består av övriga externa 
kostnader om -2 320 (-1 618) KSEK, personalkostnader om -1 015 (-705) KSEK och 
övriga rörelsekostnader om 0 (0) KSEK. EBITDA uppgick till -3 049 (-2 315) KSEK. 
Avskrivningar uppgick till 0 (0) KSEK. Finansiella intäkter och kostnader uppgick till     
-2 (-47) KSEK. Kvartalets skattekostnad uppgick till 0 (0) KSEK. Resultat efter skatt 
uppgick till -3 052 (-2 362) KSEK. 
 

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET 
Den 26 augusti genomfördes det omvända förvärvet. Köpeskillingen i 
transaktionen uppgick till 200 000 KSEK och har erlagts genom nyemission. 
Förvärvskostnader uppgick till 2 715 KSEK samt emissionskostnader om 240 KSEK. 

Immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0 (45) KSEK, materiella 
anläggningstillgångar uppgick till 0 (0) KSEK och finansiella anläggningstillgångar 
till 202 715 (7 661) KSEK vilket är anskaffningsvärdet för det helägda 
dotterbolaget VO2 Cap AB. Omsättningstillgångar uppgår till 2 229 (1 258) KSEK 
och likvida medel uppgick till 656 (1 225) KSEK. 

Moderbolagets eget kapital uppgick till 200 306 (5 021) KSEK varav aktiekapital är   
22 095 (545) KSEK och övrigt tillskjutet kapital 178 211 (4 476) KSEK vilket 
inkluderar resultat för perioden -3 052 (-2 362) KSEK. Soliditeten uppgick till 97% 
(49%).  

Kortfristiga skulder uppgick till 5 294 (2 668) KSEK varav leverantörsskulder ingår 
med 3 790 (449) KSEK vilket inkluderar en leverantörsskuld till VO2 Cap AB om 
3 379 KSEK. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgick till 707 (422) 
KSEK. Övriga kortfristiga skulder uppgick till 800 (1 797) KSEK och skatteskulder 
till -3 (0) KSEK.  

RÖRELSENS INTÄKTER 

Q3 
Moderbolagets totala 
intäkter uppgick till  
283 (1) KSEK. 

Q1-Q3 
Moderbolagets totala 
intäkter uppgick till 
285 (8) KSEK. 
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KASSAFLÖDE 
Q3 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -229 (-1 165) KSEK. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -5 800 (-45) KSEK vilket är 
den överföring av likvida medel som gjordes till Agilit Holding AB i samband med 
att detta bolag utdelades till tidigare aktieägare. Kassaflödet från finansierings-
verksamheten uppgick till 0 (0) KSEK.  
 
Det totala kassaflödet för perioden uppgick till -6 029 (-1 210) KSEK.  
 
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 656 (1 225) KSEK. 
 
Q1-Q3 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -4 755    
(-4 242) KSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -6 900 (-45) 
KSEK vilket inkluderar -5 800 KSEK som är den överföring av likvida medel som 
gjordes till Agilit Holding AB i samband med att detta bolag utdelades till tidigare 
aktieägare. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 (5 500) KSEK.  
 
Det totala kassaflödet för perioden uppgick till -11 655 (1 213).  
 
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 656 (1 225) KSEK. 
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Tilläggsupplysningar 

OMVÄNT FÖRVÄRV 
Den 26 aug 2021 genomförde VO2 Cap AB (publ) ett omvänt förvärv för att 
förvärva VO2 Cap Holding ABs (publ) börsplats på First North Growth. Som 
resultat av det omvända förvärvet uppstod en ej kassaflödespåverkande 
engångskostnad på 8,9 MSEK, i resultaträkningen redovisat som 
”Resultatpåverkan omvänt förvärv”. 

Det rörelsedrivande bolaget VO2 Cap AB ville få sina aktier noterade på en 
marknadsplats. I stället för att notera VO2 Cap AB gjordes en apport av bolaget 
till VO2 Cap Holding AB (tidigare Curando), ett bolag som var noterat. Ett omvänt 
förvärv. För det fall det apporterande bolaget (VO2 Cap Holding AB) inte bedriver 
någon verksamhet och inte har någon tillgång av verkligt och särskilt värde blir 
det värde som det rörelsedrivande bolagets (VO2 Cap AB) aktieägare avhänder 
sig till ägarna av det noterade bolaget (VO2 Cap Holding AB) och som överstiger 
andelen av det verkliga värdet på nettotillgångarna i det vilande bolaget då inte 
goodwill.  

K3-regelverket som koncernen tillämpar ger inte någon uttrycklig vägledning i 
hur ett omvänt förvärv ska redovisas. Styrelsen för VO2 har med hjälp av externa 
rådgivare kommit till slutsatsen att ett övervärde som betalas i en apport borde 
analyseras för att avgöra om den aktierelaterad ersättning (apportemissionen) 
avser en erhållen service (listning First North). Det är i så fall inte en immateriell 
tillgång (goodwill). Det utgör inte heller en kapitalanskaffningskostnad då 
koncernen tillförs eget kapital i en mycket begränsad omfattning, utan som en 
kostnad i koncernens resultaträkning (”Resultatpåverkan omvänt förvärv”). Detta 
medför att koncernen redovisar en ej kassaflödespåverkande kostnad för omvänt 
förvärv. ”Resultatpåverkan omvänt förvärv” uppgår till 8 874 491 kr. 

 

Tabell förvärvsanalys   

Förvärvspris* omvänt förvärv  9 900 443 kr 

Nettotillgångar VO2 Cap Holding AB  1 025 952 kr 

Resultatpåverkan omvänt förvärv  8 874 491 kr 

Totalt förvärvade tillgångar och skulder  9 900 443 kr 

 
*VO2 Cap AB:s aktieägares kostnad för det omvända förvärvet. Curandos 
aktieägares ägarandel efter omvänt förvärv var 4.7% av värdering post-money  
209 900 443 efter riktad nyemission 200 000 000 kr till VO2 Cap ABs aktieägare. 
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RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
COVID-19 

Det finns risk att Bolagets verksamhet och utveckling påverkas negativt till följd av 
Covid-19, vilket kan leda till att Bolagets tidshorisont gällande målsättningar 
senareläggs. Covid-19 drabbade den digitala mediemarknaden hårt under Q2 och 
Q3 2020 då mediainvesteringarna minskade. Utvecklingen under 2021, med en 
hög vaccinationstakt och bättre förståelse för Covid-19, gör att vi bedömer det 
som mindre sannolikt att världen återgår till ett 2020 scenario. Det är styrelsens 
bedömning att striktare restriktioner från Folkhälsomyndigheten, eller liknande 
myndighet i annat land, ökar risken för minskad efterfrågan på vissa av bolagets 
tjänster och kan komma att påverka Bolagets intäkter, resultat och därmed 
finansiella ställning negativt. Bolaget bedömer sannolikheten för att risken som 
beskrivs ovan inträffar som medel. Skulle risken enligt ovan realiseras bedömer 
Bolaget att förväntade konsekvenser blir i paritet med Q2 och Q3 2020. 

ANDRA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

Styrelsen bedömer att det per dagen för delårsrapporten inte finns några andra 
kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, 
åtaganden eller händelser som förväntas ha en väsentlig inverkan på VO2s 
affärsutsikter under det innevarande räkenskapsåret. För en fullständig 
redogörelse av identifierade risker hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i VO2 Cap 
Holding ABs Bolagsbeskrivning, publicerat 11 augusti, 2021. 

SÄSONGSVARIATIONER 
Marginalen fluktuerar mellan kvartalen på grund av säsongsvariationer i 
medieköp på marknaden.  

MEDARBETARE 
Per den 30 september uppgick antalet heltidsanställda i koncernen till 35. 
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TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Samtliga transaktioner med närstående under kvartalet har, enligt styrelsens 
bedömning, skett på marknadsmässiga villkor. 

VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) 

iBlasi AB har i september vidarefakturerat kostnader till VO2 Cap Holding AB på 
22 KSEK. Kostnaderna är för hyra konferensrum, pc, skärm och mobiltelefons. 
Douglas Roos och Patrik Sandberg äger iBlasi och sitter i bolagets styrelse. 

VO2 CAP AB (PUBL) 

VO2 Cap AB sålde CFO/konsulttjänster till iBlasi AB under perioden juli - 
september och intäkterna uppgår till 91 KSEK. Det finns ett konsultavtal upprättat 
mellan parterna. 

LEEADS AB 

Leeads AB har fordringar på två externa bolag med närståendekoppling. 
Hypervalley 3 150 KSEK och Ocast 500 KSEK. Dessa ingick tidigare i Leeads-
koncernen då Leeads ABs tidigare huvudägare William Arthur Trust AB också är 
delägare i Hypervalley och Ocast. Låneavtal på marknadsmässiga villkor har 
upprättats och ränta utgår från och med 15 juni, 2021. Ränteintäkten fram till den 
30 september uppgår från Hypervalley till 28 KSEK och för Ocast 4 KSEK. 

INVESTERINGAR 
Den 23 januari i 2021 förvärvade VO2 Cap AB 100 procent av aktierna i Leeads 
Partners i Link AB med det helägda dotterbolaget Leeads AB. Den 18 februari 
förvärvades 100 procent av aktierna i Netrics Sales AB. Förvärven skedde genom 
ovillkorade aktieägartillskott. De två bolagen är upptagna i VO2 Cap ABs 
balansräkning till ett värde om 110 000 000 kr. Koncernmässig goodwill uppkom 
med 106 033 448 kr, avskrivningstid 10 år från 1 februari 2021. Bedömd 
nyttjandeperiod för goodwill uppgår till 10 år då detta bedöms vara strategiska 
förvärv med framtida avkastning överstigande 10 år. Avskrivning sker linjärt över 
nyttjandeperioden. 

VO2 Cap Holding AB har under tredje kvartalet förvärvat VO2 Cap AB genom en 
riktad nyemission om 200 000 000 kr. Förvärvskostnaderna uppgick till 2 715 250 
kr, total anskaffningskostnad uppgick till 202 715 250 kr. 

VO2 har en uttalad förvärvsstrategi. Bolaget har i dagsläget identifierat ett 20-tal 
intressanta förvärvsobjekt. Bolaget kommunicerade i en pressrelease den 16 
september att ”Som vi tidigare kommunicerat avser vi att förvärva 5 bolag inom  
12-18 månader. Den bedömning vi gör nu visar på att vi bör kunna avsluta 3 av 
dessa processer inom 6 månader.” Förvärven avses att finansieras genom, eller 
genom en kombination av, aktier, kontanter och lån såsom obligationer och/eller 
banklån. 
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KONCERNFÖRHÅLLANDEN  
I enlighet med 7 kap 23 § ÅRL är VO2 Cap AB förvärvaren av VO2 Cap Holding AB 
eftersom VO2 Cap ABs aktieägare fick det bestämmande inflytandet i 
VO2 Cap Holding AB. Vilket innebär att VO2 Cap AB är redovisningsmässig 
koncernmoder även då VO2 Cap Holding AB är den legala förvärvaren av VO2 
Cap AB. VO2 Cap Holding AB är legalt moderbolag.  

I VO2s finansiella rapporter redovisas VO2 Cap AB som koncernmoder och 
VO2 Cap Holding AB som moderbolag. 

VO2 Cap AB stiftades den 18 november 2020 och registrerades hos Bolagsverket 
den 28 december 2020. Första räkenskapsåret är 2020-12-28 – 2021-12-31. 

 

Legal bolagsstruktur 

 

Koncernmoder redovisningsmässigt 
efter omvänt förvärv 
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AKTIEN  
VO2 Cap Holding AB (publ) aktie är sedan den 22 december 2016 noterad på Nasdaq Stockholm First North. Till 
och med den 26 augusti 2021 bedrevs Curando Nordic ABs verksamhet i bolaget. Den 26 augusti gjorde VO2 Cap 
AB (publ) ett omvänt förvärv och från och med dess är det VO2s verksamhet som bedrivs i bolaget. 

Ticker First North VO2 från och med 20 sep, 2021 (tidigare CUR) 
ISIN-kod Stamaktie SE0016802797 från och med 20 sep, 2021 (tidigare ISIN-kod SE0008705255) 
ISIN-kod Stam C-aktie SE0017083611 
 
 

(A) Under det tredje kvartalet gjordes en riktad nyemission om 2 105 263 157 aktier till aktieägarna i VO2 
Cap AB (publ) för att genomföra det omvända förvärvet. Efter det omvända förvärvet var Curando 
Nordics aktieägares ägarandel 4,7%. 
 

(B) I september genomfördes en sammanläggning av aktier med 1:50, en så kallad omvänd split, där antalet 
aktier minskades till 44 189 567 st. 
 

(C) I oktober emitterade VO2 Cap Holding AB en (1) C-aktie till följd av det omvända förvärvet av VO2 Cap 
AB som finns beskrivet i beslut som togs på extra bolagsstämma den 17 aug. C-aktien emitterades med 
en teckningskurs om en (1) kr till Agilit Holding AB, bolaget som delats ut till Curandos aktieägare. Från 
och med årsstämman år 2022 kan C-aktien lösas in på antingen innehavarens eller på VO2s styrelses 
begäran. Vid inlösen ska ett belopp om 1 010 009 SEK med avräkning för eventuell kontantutdelning 
utbetalas till innehavaren av C-aktien. 
 

 

  

År Händelse Pris per 
aktier

Kvot-
värde

Aktie-
slag

Förändring 
antal aktier

Totalt antal 
aktier

Förändring 
aktiekapital

Totalt 
aktiekapital

2016 Nybildning 0,50 Stam 100 000 100 000 50 000 50 000 Curando
2016 Nyemission 0,50 0,50 Stam 410 000 510 000 205 000 255 000 Curando
2016 Nyemission 0,50 0,50 Stam 440 000 950 000 220 000 475 000 Curando
2016 Nyemission 0,50 0,50 Stam 50 000 1 000 000 25 000 500 000 Curando
2016 Nyemission 23,00 0,50 Stam 86 956 1 086 956 43 478 543 478 Curando
2016 Riktad nyemission 23,00 0,50 Stam 261 000 1 347 956 130 500 673 978 Curando
2016 Aktieuppdelning 5:1 0,10 Stam 5 391 824 6 739 780 0 673 978 Curando
2016 Nyemission 5,80 0,10 Stam 3 718 198 10 457 978 371 820 1 045 798 Curando
2017 Riktad nyemission 3,10 0,10 Stam 536 666 10 994 644 53 667 1 099 464 Curando
2018 Riktad nyemission 1,23 0,10 Stam 2 401 185 13 395 829 240 119 1 339 583 Curando
2018 Nyemission 1,23 0,10 Stam 9 625 661 23 021 490 962 566 2 302 149 Curando
2019 Kvittningsemission 0,25 0,10 Stam 19 431 848 42 453 338 1 943 185 4 245 334 Curando
2020 Nyemission 0,25 0,10 Stam 12 000 000 54 453 338 1 200 000 5 445 334 Curando
2020 Minskning aktiekapital - 0,01 Stam - 54 453 338 -4 900 800 544 534 Curando
2020 Företrädesemission 0,40 0,01 Stam 43 650 742 98 104 080 436 507 981 041 Curando
2021 Riktad nyemission 0,36 0,01 Stam 6 111 111 104 215 191 61 111 1 042 152 Curando
2021 Riktad nyemission 0,095 0,01 Stam 2 105 263 157 2 209 478 348 21 052 632 22 094 784 VO2 (A)
2021 Sammanläggning 1:50 0,50 Stam -2 165 288 781 44 189 567 0 22 094 784 VO2 (B)
2021 Riktad nyemission 1,00 0,50 C-aktie 1 1 0,50 0,50 VO2 (C)



 

 

DELÅRSRAPPORT Q3 2021  

23 

TECKNINGSOPTIONER 
Den 9 december 2019 beslutade extra bolagsstämma om en riktad emission av teckningsoptioner till anställda, 
nyckelpersoner och styrelsemedlemmar (Curandos verksamhet). Totalt tecknades 1 450 000 till en kurs av 0,04 
kronor per teckningsoption. Efter omräkning där hänsyn tas till företrädesemissionen i december 2020 och 
sammanläggning aktier 1:50 i september 2021 är teckningskursen för nyttjande av optionerna 18,21 kr per aktie. 
Varje teckningsoption ger rätt att teckna 0,02 nya aktier och teckningsoptionerna kan nyttjas under perioden 12 
till 16 december 2022.  

I Curandos prospekt och i VO2s bolagsbeskrivning uppgavs felaktigt att teckningskursen för optionerna var 0,37 
kr. Den rätta teckningskursen var 0,40 kr. I årsredovisningen 2020 och i kvartalsrapporterna för kvartal 1 och 2, 
2021, uppgavs felaktigt att teckningskursen efter omräkning för företrädesemissionen i december 2020 var 0,34 
kr. Den rätta teckningskursen efter omräkning var 0,36 kr. Den felaktiga informationen har inte haft någon 
inverkan på bolagets finansiella ställning och innebär att beloppet bolaget erhåller vid inlösen av 
teckningsoptionerna är marginellt högre än vad som skulle varit fallet vid felaktigt angivna teckningskurser. 

ANTAL AKTIER 
Omräkning har skett för samtliga perioder med hänsyn till sammanläggning aktier 1:50 med första handelsdag 20 
september 2021. 

 
 

STÖRSTA AKTIEÄGARNA 

 

jan-dec
Antal aktier 2021 2020 2021 2020 2020

Antal aktier vid periodens slut 44 189 567 1 089 067 44 189 567 1 089 067 1 962 082
Antal aktier vid periodens slut efter utspädning* 44 221 467 1 118 067 44 221 467 1 118 067 1 993 982
Genomsnittligt antal aktier innan utspädning 22 679 269 1 089 067 8 852 312 1 075 733 1 117 867
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning* 22 711 169 1 118 067 8 884 212 1 104 733 1 146 996

*utspädningen tar hänsyn till totala antalet utestående teckningsoptioner

Q3 jan-sep

Största aktieägarna 30 september 2021 Antal aktier Ägarandel
24 Media Network AB 18 887 674 42,7%
Eric Gisaeus 6 881 000 15,6%
Oskar Sardi 6 881 000 15,6%
Åsunden Konsult AB 1 531 579 3,5%
Toplutor AB 1 263 158 2,9%
Mattias Nordenberg AB 1 237 474 2,8%
RF Holding AB 1 186 443 2,7%
Sånemyr Stockholm AB 974 064 2,2%
Wallstream AB 897 306 2,0%
CJJ Nordics AB 895 664 2,0%
Wonders AB 485 011 1,1%
Övriga aktieägare (2 655 st) 3 069 194 6,9%
Total 44 189 567 100,0%
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STYRELSE OCH VD:S ÄGANDE OCH OBEROENDE I BOLAGET 

 
 

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Denna rapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och  
BFNAR 2012:1 (K3). 

REVISORNS GRANSKNING 
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. 

BOLAGETS REVISOR 
Deloitte AB med huvudansvarig revisor Jenny Holmgren. 

CERTIFIED ADVISER 
Amudova AB, Box 5855, 114 34 Stockholm 
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FINANSIELL KALENDER 
Delårsrapport Q3 jul-sep 2021  26 nov 2021 
Bokslutskommuniké 2021  25 feb 2022 
Årsredovisning   22 apr 2022 
Delårsrapport Q1 jan-mar 2022  29 apr 2022 
Årsstämma 2022  20 maj 2022 
Delårsrapport Q2 apr-jun 2022  29 jul 2022  
Delårsrapport Q3 jul-sep 2022  28 okt 2022 
  

Styrelse och VD Befattning Sedan (1) (2) Antal aktier Ägarandel  indirekt genom
Douglas Roos Styrelseordförande aug 2021 nej nej 8 272 685 18,7%  24 Media Network AB
Eva Strand Styrelseledamot aug 2021 ja ja 0
Kristina Juhlin Styrelseledamot aug 2021 ja ja 0
Nike Carlstoft Styrelseledamot aug 2021 ja ja 0
Oskar Sardi Styrelseledamot aug 2021 nej nej 6 881 000 15,6%
Patrik Sandberg Styrelseledamot aug 2021 ja ja 4 055 866 9,2%  24 Media Network AB
Bodil Ericsson Torp VD nov 2021 ja ja 1 263 158 2,9%  Toplutor AB
Total 20 472 709 46,4%

(1) Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
(2) Oberoende i förhållande till större aktieägare
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FRÅGOR GÄLLANDE KVARTALSRAPPORT  
BESVARAS AV 
Bodil Ericsson Torp, VD  Douglas Roos, styrelseordförande 
bodil.ericsson.torp@vo2cap.se  douglas.roos@vo2cap.se  
076-610 20 20   070-735 21 25 
 
Styrelsen och VD, VO2 Cap Holding AB (publ) 
 
Stockholm den 26 november, 2021 
 
Douglas Roos, styrelseordförande 
Eva Strand, styrelseledamot 
Kristina Juhlin, styrelseledamot 
Nike Carlstoft, styrelseledamot 
Oskar Sardi, styrelseledamot 
Patrik Sandberg, styrelseledamot 
Bodil Ericsson Torp, VD 
 
Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för 
offentliggörande den 26 november, 2021. 
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Resultat- och balansräkning, kassaflöde och förändring eget 
kapital i sammandrag 

Koncern 

RESULTATRÄKNING 

 

 

  

 jan-dec
 KSEK 2021 2020 2021 2020 2020

Totala intäkter 70 592 - 187 605 - -
Varukostnad -56 847 - -151 110 - -
Bruttovinst 13 745 - 36 495 - -

Övriga externa kostnader -3 980 - -10 088 - -
Resultatpåverkan omvänt förvärv -8 874 - -8 874 - -
Personalkostnader -7 013 - -22 475 - -
Avskrivningar -2 682 - -7 163 - -
Övriga rörelsekostnader 16 - -337 - -
Summa rörelsekostnader -22 533 - -48 938 - -

EBITDA justerad* 2 768 - 3 594 - -
EBITDA -6 106 - -5 280 - -
EBIT -8 789 - -12 443 - -

Finansiella intäkter och kostnader 24 - 18 - -

Resultat efter finansiella poster -8 764 - -12 425 - -

Skatt -596 - -943 - -

Periodens resultat efter skatt -9 360 - -13 368 - -

omvänt förvärv om -8 874

Q3 jan-sep

*EBITDA justerad - EBITDA med återläggning av ej kassaflödespåverkande resultatpåverkan avseende
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Koncern 

BALANSRÄKNING 

 

KASSAFLÖDE 

 

 

  

 31 dec
 KSEK 2021 2020 2020

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 98 965 - -
Materiella anläggningstillgångar 122 - -
Finansiella anläggningstillgångar 685 - -
Omsättningstillgångar (exkl. likvida medel) 58 374 - -
Likvida medel 8 460 - 500
Summa tillgångar 166 604 - 500

Eget kapital och skulder
Aktiekapital 22 095 - 500
Övrigt eget kapital 81 982 - -
Summa eget kapital 104 077 - 500

Långfristiga skulder - - -
Kortfristiga skulder 62 527 - -
Summa eget kapital och skulder 166 604 - 500

30 sep

 jan-dec
 KSEK 2021 2020 2021 2020 2020

Resultat efter finansiella poster -8 764 - -12 425 - -
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 9 628 - 14 152 - -
Betald skatt -455 - -1 069 - -

Kassaflöde från förändring rörelsekapital -7 559 - -9 875 - -
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 150 - -9 217 - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -37 - 17 177 - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - - 500

Periodens kassaflöde -7 187 - 7 960 - 500
Likvida medel vid periodens början 15 647 - 500 - -
Likvida medel vid periodens slut 8 460 - 8 460 - 500

Q3 jan-sep
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Koncern 

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 

 

 

Koncernen grundades i november 2020 och inbetalt aktiekapital var 500 KSEK. 

Övrigt tillskjutet kapital i ”Omvänt förvärv” uppgår till -14 650 KSEK vilket inkluderar kostnader i samband med       
den emission som ligger till grund för det omvända förvärvet med -2 715 KSEK. Då ökningen av koncernens 
nettotillgångar inte fullt ut motsvarar ökningen av aktiekapitalet har till följd av denna redovisning mellan-   
skillnaden -11 935 KSEK redovisats som en minskning av ”Övrigt tillskjutet kapital”. 

Koncernen har under perioden erhållit ovillkorade aktieägartillskott till ett marknadsvärde om 110 000 KSEK vilket 
har ökat upp ”Övrigt tillskjutet kapital”. Därutöver medför redovisningen av det omvända förvärvet en ökning av 
aktiekapitalet med 21 595 KSEK för att koncernens aktiekapital ska överensstämma med det legala moderbolagets 
aktiekapital.  

  

 KSEK

 Aktie-
kapital

 Överkurs-
fond

 Övrigt 
tillskjutet 

kapital

 Annat eget 
kapital inkl 

årets 
resultat

 Totalt

PERIODEN
Ingående eget kapital 2021-01-01 500 - - - 500
Omvänt förvärv 21 595 - -14 650 - 6 945
Ovillkorat aktieägartillskott - - 110 000 - 110 000
Periodens resultat - - - -13 368 -13 368
Utgående eget kapital 2021-09-30 22 095 - 95 350 -13 368 104 077

FÖREGÅENDE ÅR
Ingående eget kapital 2020-01-01 - - - - -
Inbetalt aktiekapital 500 - - - 500
Utgående eget kapital 2020-12-31 500 - - - 500
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Moderbolag 

RESULTATRÄKNING 

 

  

 jan-dec
 KSEK 2021 2020 2021 2020 2020

Totala intäkter 283 1 285 8 301
Varukostnad - - - - -
Bruttovinst 283 1 285 8 301

Övriga externa kostnader -828 -440 -2 320 -1 618 -2 378
Personalkostnader -193 -222 -1 015 -705 -1 038
Avskrivningar - - - - -3
Övriga rörelsekostnader - - - - -
Summa rörelsekostnader -1 021 -662 -3 335 -2 323 -3 419

EBITDA -737 -661 -3 049 -2 315 -3 115
EBIT -737 -661 -3 049 -2 315 -3 118

Finansiella intäkter och kostnader -1 -46 -2 -47 -87

Resultat efter finansiella poster -739 -707 -3 052 -2 362 -3 205

Bokslutsdispositioner - - - - -600
Skatt - - - - -

Periodens resultat efter skatt -739 -707 -3 052 -2 362 -3 805

Q3 jan-sep
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Moderbolag 

BALANSRÄKNING 

 

 

KASSAFLÖDE 

 

 

  

 31 dec
 KSEK 2021 2020 2020

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar - 45 42
Materiella anläggningstillgångar - - -
Finansiella anläggningstillgångar 202 715 7 661 7 661
Omsättningstillgångar (exkl. likvida medel) 2 229 1 258 1 251
Likvida medel 656 1 225 12 311
Summa tillgångar 205 600 10 189 21 265

Eget kapital och skulder
Aktiekapital 22 095 545 544
Övrigt eget kapital 178 211 4 476 17 700
Summa eget kapital 200 306 5 021 18 244

Obeskattade reserver - - -
Långfristiga skulder - 2 500 -
Kortfristiga skulder 5 294 2 668 3 021
Summa eget kapital och skulder 205 600 10 189 21 265

30 sep

 jan-dec
 KSEK 2021 2020 2021 2020 2020

Resultat efter finansiella poster -739 -707 -3 052 -2 362 -3 205
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet - - - - -
Betald skatt - - - - -

Kassaflöde från förändring rörelsekapital 510 -458 -1 704 -1 880 -1 517
Kassaflöde från den löpande verksamheten -229 -1 165 -4 755 -4 242 -4 722

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 800 -45 -6 900 -45 -45
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - 5 500 17 066

Periodens kassaflöde -6 029 -1 210 -11 655 1 213 12 299
Likvida medel vid periodens början 6 684 2 435 12 311 12 12
Likvida medel vid periodens slut 656 1 225 656 1 225 12 311

Q3 jan-sep
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Moderbolag 

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 

 

 

 

Den 7 april 2021 beslutade styrelsen om en apportemission uppgående till total 1 734 KSEK. Därefter beslutade 
den 17 augusti 2021 bolagets bolagsstämma om att genomföra den riktade emissionen till VO2 Cap ABs 
aktieägare som utgör det omvända förvärvet. Detta har ökat upp det egna kapitalet med totalt 200 000 KSEK. 
Emissionskostnader avseende detta har redovisats direkt mot Eget kapital med 240 KSEK. Innan det omvända 
förvärvet genomfördes, överläts Curandos samtliga tillgångar och skulder till dess befintliga dotterbolag Agilit 
Holding AB som därefter delades ut till aktieägare i Curando vilket inneburit att moderbolagets egna kapital 
minskade med 16 621 KSEK. 

 

  

 KSEK

 Aktie-
kapital

 Överkurs-
fond

 Balanserat 
resultat

 Årets 
resultat 

 Totalt

PERIODEN
Ingående eget kapital 2021-01-01 981 65 577 -44 509 -3 805 18 244
Nyemission 61 1 913 - - 1 974
Riktad emission omvänt förvärv 21 053 178 947 - - 200 000
Emissionskostnader - -240 - - -240
Riktad emission 1 st C-aktie 0 0 - - 0
Utdelning aktier i Agilit Holding AB - - -16 621 - -16 621
Disposition enligt beslut av årsstämma - - -3 805 3 805 -
Periodens resultat - - - -3 052 -3 052
Utgående eget kapital 2021-09-30 22 095 246 197 -64 934 -3 052 200 306

FÖREGÅENDE ÅR
Ingående eget kapital 2020-01-01 4 245 44 647 -39 234 -5 275 4 383
Nyemission 1 200 1 800 - - 3 000
Företrädesemission 436 14 172 - - 14 608
Teckningsoptioner - 58 - - 58
Förändring aktiekapital -4 900 4 900 - - -
Disposition enligt beslut av årsstämma - - -5 275 5 275 -
Årets resultat - - - -3 805 -3 805
Utgående eget kapital 2020-12-31 981 65 577 -44 509 -3 805 18 244
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Definition av nyckeltal 

 

Totala intäkter Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader och sidointäkter

Bruttovinst Rörelseintäkter minus varukostnad

EBITDA justerad
EBITDA med återläggning av ej kassaflödespåverkande resultatpåverkan 
avseende omvänt förvärv om -8 874  

EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella intäkter och kostnader

EBIT Rörelseresultat före finansiella kostnader och skatt

Balansomslutning
Summan av företagets tillgångar vilket överensstämmer med företagets 
eget kapital och skulder enligt balansräkningen

Likvida medel Företagets kassa

Rörelsekapital Kortfristiga fordringar plus likvida medel minus kortfristiga skulder

Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder minus likvida medel

Försäljningstillväxt Totala intäkter perioden i relation till föregående periods totala intäkter

Bruttovinstmarginal Bruttovinst i relation till rörelseintäkter

EBITDA justerad-marginal EBITDA justerad i relation till totala intäkter

EBITDA-marginal EBITDA i relation till totala intäkter

EBIT-marginal EBIT i relation till totala intäkter

Soliditet
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag 
för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning

Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Resultat per aktie innan utspädning Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier

Resultat per aktie efter utspädning
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier med hänsyn 
till utestående teckningsoptioner

Resultat per aktie efter utspädning 
justerad

Periodens resultat justerad med resultatpåverkan omvänt förvärv 
dividerat med genomsnittligt antal aktier med hänsyn till utestående 
teckningsoptioner
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PROFORMA 
BAKGRUND OCH SYFTE MED 
PROFORMAREDOVISNINGEN 
Den finansiella proformainformationen i detta avsnitt syftar endast till att illustrera 
de hypotetiska effekter som förvärven av Netric Sales AB, Leeads AB och Leeads 
Partners i Link AB skulle kunna haft på VO2s konsoliderade resultaträkning för 
perioden 1 januari - 31 december 2020 och perioden 1 januari – 30 september 
2021 om transaktionerna hade genomförts den 1 januari 2020. Det hypotetiska 
resultat för koncernen som presenteras i detta avsnitt kan skilja sig från det 
faktiska resultat för koncernen som VO2 hade haft om transaktionerna hade 
genomförts per ovanstående datum. Den finansiella proformainformationen syftar 
inte heller till att indikera VO2s framtida resultat. 

GRUNDERNA FÖR PROFORMAREDOVISNINGEN 
Proformaredovisningen har sin utgångspunkt i Netric Sales ABs resultaträkning 
för perioden 1 januari – 31 december 2020 som ingår i bolagets årsredovisning 
2020 vilken är reviderad av bolagets revisor samt Leeads ABs resultaträkning för 
perioden 1 januari – 31 december 2020 som ingår i bolagets årsredovisning för 
2020 vilken är reviderad av bolagets revisor. Netric Sales AB och Leeads AB 
tillämpar redovisningsprinciper i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 (K3) och årsredovisningslagen (1995:1554).  

VO2 Cap AB och Leeads Partners i Link AB är nystartade bolag som ej avlämnat 
någon årsredovisning. VO2 Cap AB stiftades den 18 november 2020 och Leeads 
Partners i Link AB stiftades den 15 december 2020. Dessa bolags resultaträkningar 
har hämtats ur bolagens interna rapportering och är upprättade i enlighet med 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) men har inte reviderats 
eller varit föremål för översiktlig granskning av revisor.  

VO2 Cap Holding ABs resultaträkning är inkluderad för perioden 26 augusti – 
30 september. Perioden före den 26 augusti bedrevs Curandos verksamhet i 
bolaget. 

Internförsäljning mellan Netric Sales AB och Leeads AB har eliminerats. 
Koncernbidrag och bokslutsdispositioner har justerats för samt beräknad skatt på 
dessa justeringar har lagts till. Avskrivning goodwill har inkluderats som om 
förvärven av bolagen gjordes den 1 januari 2020. 

Den ej kassaflödespåverkande kostnaden för omvänt förvärv -8 874 KSEK är en 
extraordinär kostnad och har exkluderats i proformaresultaträkningen. 

Resultat per aktier har beräknats utifrån utgående antal aktier vid periodens slut 
30 september 2021 för samtliga perioder i proformaresultaträkningen. 
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Kommentarer till koncernens 
proformaresultat 
Mediemarknaden under juli-augusti är historiskt sett något svagare månader med 
lägre tillväxt. Dock har återhämtningen för programmatisk/börshandlad 
annonsering haft högre efterfrågan under perioden. 

RÖRELSENS INTÄKTER, RESULTAT OCH 
MARGINALER 
Q3 

Totala intäkter uppgick till 70 592 (62 776) KSEK. VO2s försäljningstillväxt i 
jämförelse med förra årets kvartal var +12% (-8%). Vi har sett en större efterfrågan 
på programmatisk/börshandlad annonsering där Netric Sales har 100% av sin 
verksamhet och omsättning. Samtidigt har Leeads haft en långsammare 
återhämtning efter nedgång under pandemin då enbart cirka 50% av bolagets 
omsättning baseras på programmatisk/börshandlad annonsering. 39% av 
omsättningen är traditionellt handlad digital reklam, som har haft lägre tillväxt 
under 2021 fram tills regeringens Covid19-restriktioner släppte den 29 september. 
Cirka 11% av omsättningen ligger på Digital utomhusreklam (DOOH) som fick sin 
återhämtning först efter 29 september när regeringen släppte på  
Covid 19-restriktionerna i Sverige. 

Bruttovinsten under kvartalet uppgick till 13 745 (15 092) KSEK och bruttovinst-
marginalen till 19% (24%).  Marginalen fluktuerar mellan kvartalen på grund av 
säsongsvariationer i medieköp på marknaden. Marginalen har också påverkats 
negativt under Q3 på grund av marginalpress under pandemin. Marginalen i Q3 
2020 var också för hög då Leeads i onoterad miljö inte periodiserade mellan 
kvartalen utan istället en gång per år i samband med årsbokslut.  

Rörelsekostnaderna uppgick till -13 659 (-12 315) KSEK och består av övriga 
externa kostnader om -3 980 (-3 150) KSEK, personalkostnader om -7 013 (-6 228) 
KSEK, avskrivningar om -2 682 (-2 682) KSEK där avskrivning goodwill ingår med   
-2 651 (-2 651) KSEK och övriga rörelsekostnader om 16 (-254) KSEK vilket är 
valutakursjusteringar på bolagets intäkter och varukostnad i andra valutor. Leeads 
strategiska satsning under perioden på affärsområdet DOOH har ökat personal-
kostnaderna vilket är enligt plan. I rörelsekostnader ingår också kostnader för VO2 
som inte ingick under förra året med 361 (0) KSEK. 
 

EBITDA uppgick till 2 768 (5 460) KSEK och EBITDA-marginal till 4% (9%). EBITDA 
påverkas främst av lägre bruttovinstmarginal och högre rörelsekostnader, se 
kommentarer ovan. 
 

Finansiella intäkter och kostnader uppgick till 24 (-1 106) KSEK varav nedskrivning 
aktier i dotterbolag ingår med 0 (-1 100) KSEK. Kvartalets skattekostnad uppgick 
till -596 (-1 713) KSEK. 

Resultat efter skatt uppgick till -486 (-41) KSEK. 
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Q1-Q3 

Totala intäkter uppgick till 208 127 (179 815) KSEK. Försäljningstillväxten för 
perioden är +16% (-17%). 

Bruttovinsten under perioden uppgick till 41 573 (41 459) KSEK och 
bruttovinstmarginalen till 20% (23%).  Marginalen fluktuerar mellan kvartalen på 
grund av säsongsvariationer i medieköp på marknaden. Marginalen har också 
påverkats negativt på grund av marginalpress under pandemin. 

Rörelsekostnaderna uppgick till -44 548 (-39 159) KSEK och består av övriga 
externa kostnader om -11 413 (-10 299) KSEK, personalkostnader om -24 741      
(-20 464) KSEK, avskrivningar om -8 047 (-8 047) KSEK där avskrivning goodwill 
ingår med -7 953 (-7 953) KSEK och övriga rörelsekostnader om -346 (-349) KSEK 
vilket är valutakursjusteringar på bolagets intäkter och varukostnad i andra 
valutor. Leeads strategiska satsning på affärsområdet DOOH har ökat 
personalkostnaderna vilket är enligt plan. Rörelsekostnader inkluderar kostnader 
för VO2 som inte fanns i gruppen föregående år med 1 669 (0) KSEK.  
 
EBITDA uppgick till 5 073 (10 347) KSEK och EBITDA-marginal till 2% (6%). EBITDA 
påverkas främst av lägre bruttovinstmarginal och högre rörelsekostnader, se 
kommentarer ovan. 

Finansiella intäkter och kostnader uppgick till 18 (-2 030) KSEK varav nedskrivning 
aktier i dotterbolag ingår med 0 (-2 000) KSEK. Periodens skattekostnad uppgick 
till -1 253 (-2 862) KSEK. 
 
Resultat efter skatt uppgick till -4 210 (-2 592) KSEK. 
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Proformaresultaträkning i sammandrag och nyckeltal 

Koncern 

PROFORMA RESULTATRÄKNING  

 

PROFORMA NYCKELTAL 

 

 jan-dec
 KSEK 2021 2020 2021 2020 2020

Totala intäkter 70 592 62 776 208 127 179 815 267 190
Varukostnad -56 847 -47 683 -166 554 -138 356 -208 161
Bruttovinst 13 745 15 092 41 573 41 459 59 029

Övriga externa kostnader -3 980 -3 150 -11 413 -10 299 -14 644
Personalkostnader -7 013 -6 228 -24 741 -20 464 -30 464
Avskrivningar -2 682 -2 682 -8 047 -8 047 -10 729
Övriga rörelsekostnader 16 -254 -346 -349 -716
Summa rörelsekostnader -13 659 -12 315 -44 548 -39 159 -56 553

EBITDA 2 768 5 460 5 073 10 347 13 205
EBIT 86 2 777 -2 974 2 300 2 476

Finansiella intäkter och kostnader 24 -1 106 18 -2 030 -5 489

Resultat efter finansiella poster 110 1 672 -2 956 270 -3 013

Skatt -596 -1 713 -1 253 -2 862 -3 001

Periodens resultat efter skatt -486 -41 -4 210 -2 592 -6 015

Q3 jan-sep

jan-dec
2021 2020 2021 2020 2020

Totala intäkter 70 592 62 776 208 127 179 815 267 190
Bruttovinst 13 745 15 092 41 573 41 459 59 029
EBITDA 2 768 5 460 5 073 10 347 13 205
EBIT 86 2 777 -2 974 2 300 2 476
Resultat efter skatt -486 -41 -4 210 -2 592 -6 015
Försäljningstillväxt 12% -8% 16% -17% -10%
Bruttovinstmarginal 19% 24% 20% 23% 22%
EBITDA-marginal 4% 9% 2% 6% 5%
EBIT-marginal 0% 4% -1% 1% 1%
Resultat per aktie innan utspädning (SEK) -0,01 -0,00 -0,30 -0,06 -0,14
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,01 -0,00 -0,30 -0,06 -0,14

Q3 jan-sep


