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Delårsrapport för Netmore Group AB 
(publ) juli-september 2020 
 
Netmore och Polar Structure bygger landsomfattande IoT-nät. Netmore och Newsec 
har påbörjat uppkoppling av Newsecs förvaltade fastigheter. 
 
Tredje kvartalet 2020 

• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 9,9 MSEK (4,1)  

• Totala intäkter i koncernen uppgick till 14,3 (13,2) 

• EBITDA uppgick till -9,3 MSEK (1,0) 

• Periodens resultat uppgick till -13,8 MSEK (-2,5) 

• Netmore och Polar Structure ingår långsiktigt partnerskap genom bildandet av 

Netmore Polar Networks 

• Polar Structure tecknar ett konvertibelt lån om 30 MSEK i Netmore  

• Netmore breddar sitt nordiska erbjudande inom området uppkopplade fastigheter 

tillsammans med Newsec 

• Netmore och Newsec har genomfört installation av Netmores Proptech Node i 

fastigheter i Malmö och Oslo. 

• Dahl och Netmore inleder samarbete kring smarta VA-tjänster 

• Implementering av molnbaserat core-nätverk med 5G-stöd påbörjad under kvartalet 

• Ove Anebygd tillträdde som ny koncernchef för Netmore Group per första september 

9 månader 2020 

• Nettoomsättningen för koncernen uppgick under perioden till 23,7 MSEK (7,5)  

• Totala intäkter i koncernen uppgick under perioden till 33,2 MSEK (23,2) 

• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -27,7 MSEK (-4,3)  

• Periodens resultat uppgick till -39,7 MSEK (-12,7)  

Efter kvartalets utgång 

• Netmore får genombrottsorder inom IoT – levererar uppkoppling till 65 000 
vattenmätare för Dahl Sverige & VA SYD. 

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2020 klockan 
08:30 (CET). 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 

Ove Anebygd, CEO + 46 70 519 57 98, ove.anebygd@netmoregroup.com  

Thomas Plate, CFO + 46 76 894 92 39, thomas.plate@netmoregroup.com 
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Om Netmore Group AB (publ) 

Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth 
Market. G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First 
North Growth Market. Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se 

Netmore Group AB är en kommunikationsoperatör med fokus på IoT (Internet of Things). 
Våra industriella lösningar lämpar sig för målgrupper inom fastigheter, Industri och publik 
sektor. Netmore erbjuder dagens och morgondagens trådlösa nät, lokalt såväl som nationellt 
och globalt. Genom de olika dotterbolagen knyts ett flertal tillämpningar inom IoT samman i 
Netmores nät och bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem, smarta städer och hela 
samhällen.  
 
En viktig del i Netmores konkurrenskraft är den egenutvecklade integrationsplattformen som 
tillsammans med standardiserad hårdvara skapar en ekonomisk och funktionell lösning. 
Plattformen möjliggör smidigare datautläsning från ett flertal olika kommunikationsteknologier 
och system.  
Kombinationen i Netmores erbjudande av oberoende nätverkslösningar för uppkoppling, 
Netmores ekosystem av partners som levererar IoT-tjänster i nätet samt integrationsplattform 
gör Netmore unikt och skapar ett hållbart samhälle där alla parter gynnas.  
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VD – Kommentar 

Netmore har den senaste tiden ingått en rad strategiska samarbeten, trots den 
rådande omvärldssituationen, samt säkrat finansiering för att påskynda utbyggnaden 
av ett landsomfattande IoT-nät baserat på LoRa-WAN. Det landsomfattande nätet gör 
det möjligt att möta ett intensifierat behov av digitalisering, som vi ser inom många 
olika branscher och applikationsområden. Netmore har idag en unik position att leda 
denna utveckling och erbjuda städer, fastigheter och företag en effektiv, säker och 
hållbar uppkoppling samt plattform för applikationer som bidrar till smartare styrning, 
förbättrad kontroll och starkare kundrelationer.         

Långsiktigt strategiskt samarbete med Polar Structure 
I september ingick vi ett långsiktigt partnerskap med Polar Structure, investerare och 
utvecklare av nordisk infrastruktur, som omfattar ett flertal samarbetsområden. Partnerskapet 
möjliggör vår ambition att kunna erbjuda ett landsomfattande IoT-nät för alla aktörer med 
behov av att effektivisera och digitalisera sin verksamhet med hjälp av sensorer.  

Med en kreditfacilitet om 50 MSEK har det gemensamma nätbolaget – Netmore Polar 
Networks – säkrat finansiering för byggnation och drift. De finansiella förutsättningarna och 
snabb time-to-market gör att vi får ett unikt utgångläge som operatör i Sverige. Netmores 
befintliga nät har för närvarande täckning i närmare 70 kommuner, vilket utgör en viktig 
grund när vi nu accelererar utbyggnaden av ett landsomfattande IoT-nät. 

Vidare har Polar Structure själva ett omfattande behov av IoT-tjänster för både sin svenska- 
och internationella verksamhet, vilket innebär att man kommer bidra med betydande 
kundunderlag till det gemensamt ägda bolaget. 
 
Strategiskt samarbete med Newsec 
Sedan i somras utvecklar vi tillsammans med Buildroid, tillika bolagets största aktieägare, ett 
koncept för Newsec – en av Europas största fastighetsförvaltare. Ambitionen är att erbjuda 
de fastigheter Newsec förvaltar en enhetlig infrastruktur för att koppla upp och ansluta 
värdeskapande applikationer samt tjänster i hela deras fastighetsbestånd. Newsec har en 
betydande nordisk kundbas, med ca 9 000 byggnader under förvaltning, där frågan hur man 
digitaliserar fastigheterna på ett kostnadseffektivt, hållbart och säkert sätt är en gemensam 
utmaning för samtliga. Netmores konnektivitetsplattform utgör ett grundfundament i 
möjligheten att kunna digitalisera fastighetsbeståndet. Målet är att tillsammans etablera ett 
öppet ekosystem som påskyndar utvecklingen av en effektiv, säker och hållbar förvaltning 
inom hela fastighetssektorn. 
 
Förberedelser för volymutrullning av konnektivitetstjänst till Akelius fortgår 
Målet är, som tidigare kommunicerats, en storskalig utrullning av Netmores 
konnektivitetstjänst, som ett led i att digitalisera och effektivisera Akelius fastigheter.  
 
Netmores Proptech Node 
Inom ramen för Netmores egenutvecklade konnektivitetsplattform har produkten PropTech 
Node tagits fram. Noden förser fastigheten med en modulbaserad teknologi som behövs för 
att en eller flera byggnader ska anses vara säkert uppkopplade. Produkten kan installeras 
och aktiveras på mindre än två timmar av till exempel fastighetsförvaltaren själv. 
Genom Netmore´s produkt kan fastighetsägaren och dess partners fördela och kontrollera 
vem som har tillgång till olika nät, system, applikationer och tjänster. Tillsammans med 
Newsec har vi under kvartalet genomfört våra första installationer av PropTech Noden i Oslo 
och Malmö. 
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Genombrottsorder avseende smarta vattenmätare 
I mitten av september tecknade vi ett samarbetsavtal med Dahl – ledande leverantör av VA 
och VVS-tjänster – med fokus på smarta VA-tjänster. En dryg månad senare erhöll vi en 
genombrottsorder för leverans av uppkoppling till 65 000 vattenmätare som de kommande 
åren ska bytas ut inom VA SYDs geografiska område – fyra kommuner i södra Sverige. Nya 
smarta mätare och infrastruktur ska installeras och anpassas för att möta framtidens krav på 
noggrann mätning, förbättrad kontroll och kostnadseffektiv kommunikation. Affären medför 
successivt ökande löpande intäkter från och med innevarande kvartal och utgör ett bevis på 
att den teknik som vi erbjuder är redo för den kommande tillväxten som spås inom 
uppkopplade sensorer inom en rad olika applikationsområden.    
 
Implementering av molnbaserat Core-nätverk med 5G stöd 
Corenätet, den centrala delen i ett mobilnätverk, från Affirmed Networks har en modern och 
flexibel mjukvaruarkitektur som passar för utbyggnad av privata 5G nät. Installation av 
Netmores första privata 5G nät i Storbritannien pågår. Netmores investering i 5G öppnar för 
att framöver erbjuda 5G-inomhuslösningar till kunder inom fastighetssegmentet. 
 
Summering 
Som nytillträdd VD kan jag efter min första månad med Netmore konstatera att vi har mycket 
kompetenta medarbetare och en unik position på en marknad med stor potential. Något de 
nyligen tecknade strategiska avtalen bekräftar.  
Jag kan även konstatera att det som bygger bolagets värde är fortsatta investeringar i vår 
egenutvecklade konnektivitetsplattform samt utbyggnaden av vårt landsomfattande IoT-nät. 
Detta lägger grunden för återkommande intäkter från applikationer, sensorer och enheter. 
Netmores fokus framöver är att fortsätta stärka sin närvaro och position på marknaden.  

 

Stockholm i november 

Ove Anebygd 
VD 
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Verksamheten under tredje kvartalet 2020 

Connected Property 
Under kvartalet har Netmore och Newsec inlett ett strategiskt samarbete med ambitionen att 
erbjuda fastighetsbeståndet under deras förvaltning en effektiv och säker uppkoppling. Inom 
ramen för samarbetet har två stycken kundprojekt påbörjats med installationer av Netmores 
produkt ”Proptech Node”. Vidare har förberedelserna för volymutrullning tillsammans med 
Akelius fortlöpt enligt plan.  

Connected City 
Tillväxten av IoT-nät (LoRaWAN) fortsätter. Under kvartalet har ytterligare 3 kommuner 
tillkommit och antalet nät uppgår per sista september till 62 stycken. Antalet aktiva sensorer 
uppgår till ca 10 000. Partnerskapet med Polar Structure kring snabb uppbyggnad av ett 
landsomfattande IoT-nät kommer skapa nya förutsättningar för tillväxttakten av antalet 
sensorer och därmed öppna för ökad tillväxt av kunddrivna lösningar med Netmore som 
operatör. Med ett landsomfattande nät får Netmore som operatör en unik position och 
tillgång att kapitalisera på sina kunders digitala lösningar. Därutöver noterar vi att dialogen 
med nya kommuner och kommunala bolag kring nätanslutning är på en markant högre nivå 
än tidigare. 

Connected Industry 
Under kvartalet har projektet med Lundbergs fastigheter kring förbättrad mobiltäckning 
levererats. Projekt har påbörjats kring design av inomhusnät för tre regionsjukhus vilket vi ser 
som ett kvitto på vår unika kompetens inom privata nät. Vidare har ett antal dialoger med 
befintliga kunder öppnats kring möjlig utbyggnation av deras befintliga privata nät. 

 
Bredbandsson 
Under kvartalet har det bedrivits ett intensivt arbete med att fortsätta bygga upp en funktion 
för Network & System operation center som kan bistå samtliga av Netmores produktlinjer.  
Vidare har Bredbandsson lagt en plan för fortsatt tillväxt som snabbt kan öka den totala 
adresserbara marknaden. 

M2M  
Antalet besökare på netmorem2m.com samt antalet prospekt har ökat väsentligt sedan 
föregående kvartal och trenden vid kvartalsskiftet är fortsatt positiv. Antalet SIM-kort 
passerade 12 500 vid kvartalsskiftet, vilket innebär en ökning med 25% jämfört med 
föregående kvartal. Antalet kunder har samtidigt ökat från 100 till 150 per sista september. 
Utöver att den underliggande trafikvolymen och antalet prospekt ökar uppvisar också den 
organiska trafiken en god tillväxt, vilket medför sjunkande kundanskaffningskostnader. 

Medarbetare 
Koncernen hade vid periodens utgång 33 medarbetare. Därutöver anlitas ytterligare resurser 
som underkonsulter. Under hösten fortsätter Netmore ambitionen med konsultväxling för att 
säkra egen långsiktig kompetens och kostnadseffektivitet. 
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Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Netmore får genombrottsorder inom IoT – levererar uppkoppling till 65 000 
vattenmätare för Dahl Sverige & VA SYD i ett projekt som syftar till att möta 
framtidens krav på noggrann mätning, kontroll och kostnadseffektiv uppkoppling. 

 
Kommentarer till den finansiella utvecklingen - 
kvartal 3 2020 

 
Intäkter och resultat 
Koncernens intäkter uppgick till 14,3 MSEK under det tredje kvartalet 2020 (13,2), fördelat på 
nettoomsättning 9,9 MSEK, övriga intäkter 2,0 MSEK och aktiverade utvecklingskostnader 
2,4 MSEK. Omkring 60% av omsättningen under kvartalet består av återkommande intäkter. 
 
Bruttoresultatet uppgick till 6,5 MSEK under kvartalet (10,5). 
Rörelsekostnaderna uppgick till 15,8 MSEK under kvartalet (9,5), och består främst av 
kostnader relaterade till personal, konsulter och avskrivningar. 
 
Rörelseresultatet uppgick till -13,5 MSEK under kvartalet (-1,3). 
EBITDA uppgick till -9,3 MSEK under kvartalet (1,0). 
Vid jämförelse med tredje kvartalet 2019 kan noteras att 2019 innehöll en koncernjustering 
av övriga intäkter motsvarande en positiv resultateffekt om ca 5,7 MSEK. 
 
Connected Property  
Intäkterna under kvartalet uppgick till ca 2,6 MSEK. 
Utvecklingsprojektet med Akelius (konnektivitetstjänst för uppkoppling av deras 
fastighetsbestånd) har fortgått enligt plan under tredje kvartalet och genererat ca 2,3 MSEK i 
intäkter. Resterande 0,3 MSEK är kopplade till hårdvaruförsäljning. 
 
Connected City 
Intäkterna under kvartalet uppgick till ca 0,7 MSEK, varav ca 0,4 MSEK avsåg 
återkommande intäkter hänförlig till trafik- och SLA avtal. Resterande 0,3 MSEK är kopplade 
till hårdvaruförsäljning. 
 
Connected Industry 
Intäkterna under kvartalet uppgick totalt till 1,2 MSEK, varav supportintäkterna uppgick till ca 
0,2 MSEK. Merparten av intäkterna (ca 0,8 MSEK) är kopplade till projektet med Lundbergs 
fastigheter avseende mobiltäckning i deras fastighetsbestånd. 
 
Bredbandsson 
Intäkterna uppgick under kvartalet till 5,1 MSEK och består i sin helhet av återkommande 
intäkter.  
  
M2M 
Intäkterna hänförliga till abonnemang uppgick under kvartalet till ca 0,2 MSEK fördelade på 
startavgifter och trafik. 
 
Security 
Omnipoints intäkter för kvartalet uppgick till ca 0,1 MSEK fördelade på start- och 
abonnemangsavgifter.  
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Övriga intäkter och aktiverade utvecklingskostnader 
Övriga intäkter uppgick totalt till 2,0 MSEK under kvartalet. Merparten av intäkterna är 
kopplade till Vinnovaprojekt och 5G nät i Storbritannien. 
 
Aktiverade utvecklingskostnader under tredje kvartalet är i huvudsak kopplade till 
produktutveckling av Netmores konnektivitetplattform och kundportal. Sammantaget uppgick 
aktiveringarna till ca 2,4 MSEK under kvartalet. 
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Kassaflöde och finansiell ställning 
Per sista september 2020 uppgick totala tillgängliga likvida medel till ca 15,7 MSEK, fördelat 
på 10,7 MSEK i likvida medel och tillgängligt genom befintlig checkräkningskredit 5,0 MSEK 
 
Per sista september beslutade styrelsen om en riktad emission i form av ett konvertibelt lån 
till Polar Structure om 30 MSEK. Konvertibeln löper på 3 år med en årlig ränta om 5%. 
Konvertering till B-aktier i Netmore kan ske från och med 1 oktober 2022 till en 
konverteringskurs om 3 SEK. Beslutet är fattat mot bakgrund av att styrelsen ser ett 
kapitalbehov kopplat till Netmores möjligheter att skala upp verksamheten samt även 
värderat möjligheten att ingå samarbetet med Polar Structure. 
 
Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 53% (-1%).  
 
Kassaflödet från verksamheten var -10,7 MSEK (-11,6) under kvartalet. 
 
Moderbolaget 
Under tredje kvartalet uppgick moderbolagets intäkter till 2,8 MSEK (5,1). Nettoomsättningen 
under kvartalet bestod av internfakturering mellan koncernbolag. Under motsvarande kvartal 
2019 bedrevs rörelsen i moderbolaget och nettoomsättningen var till sin helhet extern.  
Resultatet efter skatt uppgick till -3,0 MSEK (-5,1). 
 
Framtidsutsikter 
Vi ser tydliga tecken på en ökad aktivitet på marknaden för uppkopplade enheter, sensorer 
och fastigheter. Netmore bygger nu tillsammans med sina ägare, partners och kunder en 
unik position för att möta den ökade efterfrågan.  
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Resultaträkning i sammandrag, koncernen
2020 2019 2020 2019 2019

kkr Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3

Nettoomsättning 9 887 4 131 23 711 7 496 12 679

Övriga intäkter 2 000 6 234 2 954 11 722 11 588

Aktiverade utvecklingskostnader 2 425 2 871 6 566 3 987 6554

Totala intäkter 14 312 13 236 33 231 23 205 30 821

Kostnad för såld vara -7 801 -2 741 -17 869 -5 617 -8 754

Bruttoresultat 6 511 10 495 15 362 17 588 22 067

Försäljningskostnader -119 -696 -1 822 -1 457 -2 183

Övriga externa kostnader -6 635 -2 734 -15 613 -3 629 -7 688

Personalkostnader -7 388 -4 683 -20 274 -13 363 -18 780

Administrationskostnader -1 705 -1 388 -5 309 -3 402 -5 180

Avskrivningar -4 144 -2 260 -10 427 -6 577 -9 040

Rörelseresultat -13 480 -1 266 -38 083 -10 840 -20 804

EBITDA -9 336 994 -27 656 -4 263 -11 764

Finansiella intäkter 12 -32 31 -33 12

Finansiella kostnader -558 -1 067 -2 161 -1 509 -1 737

Resultat före skatt -14 026 -2 365 -40 213 -12 382 -22 529

Skatt på periodens resultat 180 -102 538 -305 -221

Periodens resultat -13 846 -2 467 -39 675 -12 687 -22 750

Nyckeltal

2020 2019 2020 2019 2019

Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3

EBITDA-marginal, % -65% 8% -83% -18% -38%

Soliditet, % 53% -1% 53% -1% 56%

Resultat per aktie före utspädning, kr -0,08 -0,07 -0,22 -0,35 -0,19

Resultat per aktie efter full utspädning, kr -0,07 -0,07 -0,21 -0,35 -0,19

Genomsnittligt antal aktier, tusental 183 826 33 261 157 114 33 261 54 946

Antal aktier vid periodens slut, tusentals 183 826 36 518 183 826 36 518 120 000

Antal aktier vid full utspädning, tusentals 185 076 36 768 185 076 36 768 121 250

Antal anställda vid periodens utgång 33 21 33 21 21
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Koncernens balansräkning i sammandrag
2020 2019 2019

kkr 30-sep 30-sep 31-dec

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 51 245 27 551 28 108

Materiella anläggningstillgångar 5 480 5 988 5 283

Finansiella anläggningstillgångar 40 2 044 40

Varulager 1 660 1 403 1 779

Kundfordringar 6 113 2 555 3 135

Övriga kortfristiga fordringar 9 117 5 174 5 114

Kassa och bank 10 736 300 28 055

SUMMA TILLGÅNGAR 84 391 45 015 71 514

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 44 958 -552 39 832

Minoritetsintressen 71 0 0

Avsättningar 755 2 315 1 292

Långfristiga skulder 15 759 19 043 12 966

Leverantörsskulder 14 292 7 643 5 890

Övriga kortfristiga skulder 8 556 16 566 11 534

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 84 391 45 015 71 514

Koncernens kassaflöde i sammandrag
2020 2019 2020 2019 2019

kkr Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital -7 721 -1 794 -26 666 -6 466 -18 315

Förändringar i rörelsekapital -3 016 -9 792 -4 623 -8 288 -3 206

Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 737 -11 586 -31 289 -14 754 -21 521

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 758 -2 307 -30 336 -4 612 -6 259

Nyemission 0 0 45 933 0 45 330

Lån 0 15 000 0 20 600 20 600

Minskning finansiella skulder -238 0 -715 0 -4 369

Amortering 0 -1 007 0 -1 007 -6 114

Emissionskostnader -951 -319 -951 -319 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 189 13 674 44 267 19 274 55 447

Periodens kassaflöde -14 684 -219 -17 358 -92 27 667

Likvida medel vid periodens början 25 367 518 28 055 391 391

Kursdifferenser i likvida medel 53 0 39 0 -3

Likvida medel vid periodens slut 10 736 299 10 736 299 28 055
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Förändringar i koncernens eget kapital 
2020 2019 2019

kkr 30-sep 30-sep 31-dec

Ingående balans 39 832 5 291 5 291

Nyemissioner 44 982 6 942 57 332

Omräkningsdifferens -181 -96 -41

Resultat -39 675 -12 689 -22 750

SUMMA EGET KAPITAL 44 958 -552 39 832

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
2020 2019 2020 2019 2019

kkr Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3

Nettoomsättning 1 566 3 119 1 635 4 824 9 166

Övriga intäkter 1 217 505 2 035 3 560 4 482

Aktiverade utvecklingskostnader 1 470 1 470 3 602

Totala intäkter 2 783 5 094 3 670 9 854 17 250

Kostnad för såld vara -317 -2 134 -798 -4 130 -6 603

Bruttoresultat 2 466 2 960 2 872 5 724 10 647

Försäljningskostnader -224 -303 -768 -648 -955

Övriga externa kostnader -1 365 -2 676 -4 049 -4 710 -8 406

Personalkostnader -1 990 -2 076 -6 239 -6 444 -9 322

Administrationskostnader -1 311 -1 055 -3 658 -2 896 -4 679

Avskrivningar -9 -872 -26 -2 497 -3 399

Rörelseresultat -2 433 -4 022 -11 868 -11 471 -16 114

EBITDA -2 424 -3 150 -11 842 -8 974 -12 715

Finansiella poster -544 -1 062 -2 052 -1 385 -5 894

Resultat före skatt -2 977 -5 084 -13 920 -12 856 -22 008

Skatt på periodens resultat

Periodens resultat -2 977 -5 084 -13 920 -12 856 -22 008
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Övrigt 
 
Redovisningsprinciper 
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med 
Årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från bokföringsnämnden. Vid 
upprättande av delårsrapporter tillämpas BFNAR 2012:1 (K3) vilket påverkar jämförelsetal 
rörande uppskjuten skatt, avskrivningar samt eget kapital. Utförligare information redovisas i 
årsredovisningen för 2019, som finns att ladda ned på bolagets hemsida.  
 
Operativa och finansiella risker 
Bolagets operativa- och finansiella risker samt osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i 
dokumentet Bolagsbeskrivning, utgivet i juni 2017 inför notering av Bolagets aktie av serie B 
på First North Growth Market. På bolagets hemsida finns därtill material från tidigare 
emissioner i form av exempelvis prospekt.  
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
2020 2019 2019

kkr 30-sep 30-sep 31-dec

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 100 3 158 5 598

Materiella anläggningstillgångar 0 6 300 5 070

Finansiella anläggningstillgångar 39 800 16 215 16 215

Varulager 0 863 1 093

Kundfordringar 530 1 319 2 782

Övriga kortfristiga fordringar 36 645 5 205 12 508

Kassa och bank 22 253 0 27 141

SUMMA TILLGÅNGAR 99 328 33 060 70 407

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 80 533 9 709 45 545

Långfristiga skulder 14 544 2 781 12 192

Leveranstörsskulder 2 026 8 198 4 072

Övriga kortfristiga skulder 2 225 12 372 8 598

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 99 328 33 060 70 407

https://netmoregroup.com/investerare/finansiell-information/
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av 
företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 
 
 
 
 
 
Stockholm 2020-11-06 
 
 
 
 
Ove Anebygd   Rolf Norberg 
Verkställande direktör    Styrelseordförande 
 
 
Thomas Eriksson   Robin Rutili 
Ledamot    Ledamot 
 
 
Arnfinn Röste   Sara Selldahl 
Ledamot    Ledamot 
 
 
Jacob Philipson 
Ledamot 
 
 
 
 
 
 
 
Kommande händelser 2021 
Bokslutskommuniké 2020   18 februari  
 
 
Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets 
hemsida  
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Thomas Plate, CFO + 46 76 894 92 39, thomas.plate@netmoregroup.com 

https://netmoregroup.com/investerare/finansiell-information/
mailto:thomas.plate@netmoregroup.com

