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Bokslutskommuniké för Netmore Group AB 
(publ), 2021 
 

Nettoomsättningsökning med växande MRR genererar 
resultatförbättring under framgångsrikt kvartal 
 
Fjärde kvartalet 2021 

• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 11,4 MSEK (8,4) 

• Nettoomsättningen ökade med 36 procent 2021 jämfört med 2020  

• Totala intäkter i koncernen uppgick till 14,9 (13,9) 

• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -11,9 MSEK (-14,7) 

• Periodens resultat uppgick till -16,2 MSEK (-20,3) 

Helåret 2021 
• Nettoomsättningen i koncernen uppgick under perioden till 42,8 MSEK (32,1)  

• Nettoomsättningen ökade med 33 procent 2021 jämfört med 2020 

• Totala intäkter i koncernen uppgick under perioden till 54,1 MSEK (47,1) 

• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -50,0 MSEK (-42,3)  

• Resultatet efter skatt uppgick till -70,7 MSEK (-60,0)  

Händelser under fjärde kvartalet 

• Capman väljer Netmore för digitaliseringsprojekt i Sollentuna 

• Diös väljer Netmores flaggskeppsprodukt – femårigt avtal inleds med projekt inom individuell 

mätning och debitering 

• Netmore Group genomför fullt säkerställd företrädesemission om 43,1 MSEK 

• Randviken Fastigheter väljer Netmore för omfattande digitaliseringsprojekt – skapar 

förutsättning för värdeökning av fastighetsbeståndet 

• Netmore Group och MW Group ingår samarbetsavtal – stärker erbjudandet inom cybersäker 

fastighetsdigitalisering 

• Beslut om överlåtelse av samtliga aktier i Nordic IoT Networks AB till National IoT Networks 

AB 

 

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om 
väderpappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 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 
 

Rapporten hittas på följande länk: https://netmoregroup.com/investors/#filer 
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Om Netmore Group AB (publ) 
 
Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 
5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN. 
 
Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger 
vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och 
industrier på alla geografiska marknader. 
 
Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth 
Market. Redeye AB är företagets certified adviser. 

Certifiedadviser@redeye.se 
+46 (0)8 121 576 90 
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VD har ordet 

 

Ett kvartal som innebar genombrott inom fastighetsdigitalisering - viktiga affärer och 
ramavtal för Netmore Property Network 
 
Vi summerar ett kvartal som inneburit flera viktiga framsteg, där genombrottet inom 
fastighetsdigitalisering konkretiserats i form genom tre mycket lovande affärer och 
samarbeten med spännande svenska fastighetsbolag. 
 
Pilotprojektet som under september inleddes tillsammans med fastighetsägaren Capman 
är nu levererat och driftsatt. Installationen av Netmore Proptech Node initierade en 
digitaliseringsprocess som inleddes med en implementation av en smart ventilationslösning 
från tjänsteleverantören Sally R. Därefter har vi försett fastigheten med en cybersäker 
bredbandsuppkoppling som nu kommer hyresgästerna till gagn.  
 
Parallellt med arbetet tillsammans med Capman har vi under kvartalet inlett ytterligare två 
omfattande digitaliseringsprojekt med svenska fastighetsaktörer. 
 
Vi har tillsammans med fastighetsägaren Diös påbörjat ett femårigt samarbete som tar 
avstamp inom området digital individuell mätning och debitering av elförbrukning. Detta är en 
tekniktillämpning som ger fastighetsägare stora möjligheter att på kort tid uppnå ökad 
resurseffektivitet och förbättrat hållbarhetsarbete. 
 
Vi är även glada och stolta över att Randviken Fastigheter tecknat ett sjuårigt ramavtal med 
Netmore som partner i ett digitaliseringsprojekt vars syfte är att skapa värdeökning inom 
fastighetsbeståndet. Randvikens långsiktiga förvaltningsfilosofi och förädlingsprocess bygger 
i stor utsträckning på digitalisering, och vårt uppdrag är att med hjälp av vår 
fastighetsdigitaliseringsprodukt verkställa den strategin.  
 

Ökad omsättning och sänkta kostnader under kvartal där flera viktiga ekonomiska 
nyckeltal utvecklats i positiv riktning 
 
Utöver ovan nämnda genombrott på den svenska fastighetsmarknaden har kvartalet 
resulterat i en positiv ekonomisk utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år. 
Ökad nettoomsättning med stärkt marginal har bidragit till förbättrat rörelseresultat (EBITDA). 
Vi ser även att de månatligen återkommande intäkterna fortsätter växa, där Netmore IoT 
Networks sticker ut med en sjuprocentig ökning jämfört mot föregående kvartal.  
 

Helåret 2021 – kraftig abonnemangstillväxt i våra IoT-nät parallellt med viktiga 
framsteg inom övriga affärsområden  
 
När vi tittar tillbaka och överblickar hela 2021 så konstaterar vi att vi lämnar ett starkt år 
bakom oss. Det strukturerade arbetet med att etablera varje affärsområde har haft önskvärd 
effekt, vilket ger oss flera glädjande saker som vi tar med oss in i det nya året. 
 
Tack vare våra strategiska satsningar på att bygga rikstäckande IoT-nät kan vi för helåret 
2021 redovisa en tillväxt i antal enheter på närmare 200 %. Vi ser samtidigt att IoT-
utvecklare och sensortillverkare fått upp ögonen för vår täckningsgaranti, och därmed kan 
planera och budgetera för stora IoT-projekt som tidigare har varit omöjliga att sjösätta. Detta 
gör att vi kan blicka framåt mot 2022 med tillförsikt. 
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I likhet med utvecklingen inom Netmore IoT Networks så har vi med Netmore Property 
Networks lagt en god grund för att 2022 kunna växa ekonomiskt inom ramarna våra nya 
affärer och partnerskap. Vi har etablerat långsiktiga mångåriga samarbeten och ramavtal 
med kunder och partners vars fastighetsbestånd kommer kunna dra stor nytta av vår 
digitaliseringsplattform. Detta skapar förutsättningar för vår affär att växa, både till följd av att 
fler digitaliseringstillämpningar sätts i bruk, och när respektive fastighetsägare utökar sina 
fastighetsbestånd. 
 
Vår 5G-infrastruktur Netmore Open Access 5G har levererats och driftsatts med framgång 
till kunder både i och utanför Sveriges gränser. Vi har på kort tid, tack vare våra strategiska 
samarbeten, tagit en unik position där vi som dedikerad aktör inom så kallade private 5G 
networks och netural host networks kan leverera en nyckelfärdig 5G-lösning som svarar mot 
ett växande marknadsbehov av 5G-täckning. 
 

Framgångsrikt genomförd kapitalanskaffning och ökad nettoomsättning medför goda 
förutsättningar för fortsatt positiv utveckling under 2022 
 
När vi nu tagit steget in i 2022 så intensifieras företagets fokus på att växa inom ramarna för 
våra befintliga affärsområden, där målsättningen är att kunna redovisa kontinuerlig tillväxt 
inom månatligen återkommande intäkter. 
 
Vi bedömer att förutsättningarna för att kunna åstadkomma detta är goda. Detta tack vare 
flera faktorer, varav jag vill ta tillfället i akt att lyfta fram tre:  
 

• Den positiva nettoomsättningsutvecklingen som redovisades under 2021 har skett 

trots både pandemin och den globala komponentbristen. Utvecklingen utgör ett viktigt 

kvitto på att vårt fokuserade arbete ger oss ett momentum som för oss i rätt riktning. 

• Tillväxten av enheter som kopplas upp i våra IoT-nät har på årsbasis resulterat i en 

ökning om nästan 200%. Vi kan konstatera att ökningen under inledningen av 2022 

fortlöper. 

• Vi har nyligen genomfört tre lyckade nyemissioner som gjort att vi fyllt på kassan och 

därmed även förstärkt balansräkningen väsentligt. I och med 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Polar Structure AB inträde i den centrala 

ägarkonstellationen har vi dessutom fått ännu bättre möjligheter fortsätta arbetet att 

bli en ledande aktör inom fastighetsdigitalisering, privata och öppna 5G-nätverk och 

infrastruktur för storskalig IoT i Sverige, Norden och Europa. 

 

 

Februari 2022, Stockholm 
Ove Anebygd, VD 
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Verksamheten under fjärde kvartalet 2021 uppdelat 
per affärsområde 

Netmore Property Network 

Det har inom ramarna för affärsområdet tecknats tre betydelsefulla kundavtal under 
föregående perioden. Fastighetsbolagen Capman, Diös och Randviken har samtliga ingått 
avtal som löper under flera år. 

Parallellt har produktutvecklingen av Netmore Proptech Node och tillhörande mjukvara 
fortlöpt enligt plan, vilket innebär att våra kunder och samarbetspartners fått större 
möjligheter att ta kontroll över digitaliseringen i sina respektive fastighetsbestånd. 

Netmores kund Akelius kommunicerade under det tredje kvartalet 2021 en avyttring av sitt 
svenska, danska och tyska bestånd till Heimstaden Bostad AB. Detta innebär att 
förutsättningarna för det gemensamma projektet mellan Netmore och Akelius kan komma att 
förändras. Netmore kommer att kommunicera när dialogen med Heimstaden Bostad AB har 
initierats.   

Netmore IoT Network  

Affärsområdet visar fortsatt organisk tillväxt av månatligen återkommande 
abonnemangsintäkter. Den sjuprocentiga ökning som redovisas i nedanstående tabell (MRR) 
avser tillväxten mellan det aktuella och föregående kvartalet. 

 

Netmore Open Access 5G Network 
 
Arbetet med att etablera Netmores operatörsneutrala 5G-infrastruktur sker inom ramarna för 
de olika samarbetsavtal som företaget tidigare tecknat med fastighetsägare och 
fastighetsutvecklare. Under kvartalet har ytterligare en 5G-pilot levererats och driftsatts. 
  

Netmore M2M 

Antalet aktiva M2M-abonnemang (SIM-kort) var per den sista december 51 500. Detta 
innebär en ökning med cirka 39 % under fjärde kvartalet 2021. Netmores M2M-abonnemang, 
som är specialanpassade för IoT-enheter, levererar nu uppkoppling till över 300 kunder i 30 
länder. 

Netmore Polar  
 
Netmores samarbete tillsammans med infrastrukturinvesteraren Polar Structure fortsätter 
enligt tidigare framtagen plan. Arbetet sker inom ramarna för det gemensamt ägda 
nätbolaget European Connectivity Networks (tidigare Netmore Polar). För närvarande 
förvaltar nätbolaget dels en lönsam telekom-mastverksamhet som förvärvades under första 
kvartalet 2021, dels det rikstäckande IoT-nätet som byggs i Sverige. 

 
Medarbetare 

 
Koncernen hade vid periodens utgång 32 (33) medarbetare. 
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen - 
kvartal 4 2021 

 
Intäkter och resultat 
 
Koncernens intäkter uppgick till 14,9 MSEK under det fjärde kvartalet 2021 (13,9), fördelat 
på nettoomsättning 11,4 MSEK (8,4), övriga intäkter 2,5 MSEK (2,4) och aktiverade 
utvecklingskostnader 1,0 MSEK (3,0). 79 procent av nettoomsättningen under kvartalet 
bestod av återkommande intäkter. Nettoomsättningen ökade med 36 procent under kvartalet 
jämfört med motsvarande kvartal 2020. 
 
 

 

 
 
              
Bruttoresultatet uppgick till 7,8 MSEK under kvartalet (6,5). 
Vinstmarginalen, exklusive aktiveringar av utvecklingsarbete, uppgick till 49 procent under 
kvartalet jämfört med 32 % under motsvarande kvartal 2020. 
 
Rörelsekostnaderna uppgick till 32,0 MSEK under kvartalet (32,8). 
Rörelsekostnaderna inkluderar en jämförelsestörande post om 1 MSEK under kvartalet 
avseende reserveringar för osäkra fordringar. Avskrivningarna ökade med 1 MSEK under 
kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2020, huvudsakligen kopplat till investeringar i 
5G-verksamheten om 0,4 MSEK samt till en nedskrivning om 0,9 MSEK (immateriell tillgång i 
vilande dotterbolag).  
 
Rörelseresultatet uppgick till -17,2 MSEK under kvartalet (-19,0). 
 
EBITDA uppgick till -11,9 MSEK under kvartalet (-14,7). 
 

 
 
 
 

* Summa av 3 månaders MRR 

Nettoomsättning Kv1 - 21 Kv2 - 21 Kv3 - 21 Kv4 - 21 2021 totalt

IoT Network Services 935 655 1 237 884 3 711

varav MRR* 356 499 657 708 -

Property Network Services 5 734 6 732 6 589 6 860 25 916

varav MRR* 5 611 6 586 6 589 6 599 -

Open Access 5G Network Services1 496 2 818 3 389 3 041 10 744

varvav MRR* 242 958 1 064 1 082 -

Övrig Omsättning 453 634 720 651 2 458

varav MRR* 453 470 523 651 -

Total Nettoomsättning 8 617 10 839 11 936 11 437 42 829

varav MRR* 6 661 8 512 8 833 9 040 -

% MRR 77% 79% 74% 79% -

Netmore IoT Networks Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Förändring Q4/Q3

Antal provisionerade sensorer 10 269 15 869 19 087 24 863 30 329 22%

Order backlog (avtal/ramavtal) 68 000 70 000 70 000 105 000 105 000 0%

Netmore Property Networks Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Förändring Q4/Q3

Antal anslutna fastigheter 40 40 40 40 42 5%

Order backlog (avtal/ramavtal) 720 720 720 720 720 0%
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Netmore Property Network 
Under det fjärde kvartalet uppgick totala intäkter till 6,9 MSEK, varav 6,6 MSEK var av 
återkommande karaktär. 

Netmore IoT Network  
Under det fjärde kvartalet uppgick totala intäkter till 0,9 MSEK, varav återkommande intäkter 
uppgick till 0,7 MSEK. 
 
Netmore Open Access 5G Network  
Under det fjärde kvartalet uppgick totala intäkter till 3,0 MSEK, varav återkommande intäkter 
uppgick till 1,1 MSEK. Resterande 1,9 MSEK fördelades på systemförsäljning i England, 
Sverige och Irland.   
 
Övrig nettoomsättning 
Intäkterna, samtliga av återkommande karaktär, uppgick under kvartalet till 0,7 MSEK. 
 
Övriga intäkter och aktiverade utvecklingskostnader 
Aktiverade utvecklingskostnader under fjärde kvartalet uppgick till 1,0 MSEK (3,0). Övriga 
intäkter uppgick till 2,5 MSEK under kvartalet (2,4) och avsåg i huvudsak projektintäkter 
(bidrag) från Vinnova och 5G-utveckling i England. 
 
Kassaflöde och finansiell ställning 
Per sista december 2021 uppgick totala tillgängliga likvida medel till 103,8 MSEK (30), 
fördelat på 98,8 MSEK i likvida medel och tillgängligt genom befintlig checkräkningskredit på 
5 MSEK.  
 
Kassaflödet från verksamheten var -12,3 MSEK (-16,7) under kvartalet. 
 
Soliditeten vid periodens utgång uppgick vid periodens slut till 79 procent (30).  
 
Under december genomförde Netmore en företrädesemission, vilket totalt tillförde 43,1 
MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgick till 7,1 MSEK. 
 
Balansräkningen 
Per sista december har ingående balanser 2021 korrigerats med motsvarande 
-2,2 MSEK. Korrigeringen är hänförlig till ett periodiseringsfel från tidigare perioder och 
påverkar balanserade vinstmedel med motsvarande belopp. 
 
Därtill har en återföring av resultatandel i intressebolag (ECN, fd Netmore Polar Networks) 
gjorts med 2,3 MSEK. Innehavet i intressebolaget har även justerats med -0,8 MSEK, vilket 
innebär en positiv resultateffekt om 1,5 MSEK netto. Anledningen till återföringen beror på att 
Netmore inte har något kapitaltäckningskrav i ECN. 
 
 
Moderbolaget 
Under fjärde kvartalet uppgick moderbolagets intäkter till 0,0 MSEK (1,5). 
Resultatet efter skatt uppgick till -50,2 MSEK (-39,9).  
Resultatet har belastats av bokslutsdispositioner avseende koncernbidrag för 
resultatutjämning i dotterbolag om -36,6 MSEK (-32,7). 
 
 
Närstående transaktioner 
Under kvartalet har ersättning om 0,3 MSEK för arbete med den riktade emissionen i kvartal 
tre godkänts för utbetalning till Roberto Rutili (ledamot av styrelsen i Netmore Group) 
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Företrädesemission  
Styrelsen i Netmore beslutade den 9 november, med stöd av bemyndigande från 
årsstämman den 1 juni 2021, om en företrädesemission av 28 739 515 B-aktier. 
Teckningskursen uppgick till 1,50 SEK per B-aktie. Genom nyemissionen tillfördes Netmore 

43,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader, varav 21,6 MSEK användes för att 

återbetala upptaget brygglån inklusive avgift. 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

Resultaträkning i sammandrag, koncernen
2021 2020 2021 2020

kkr Q4 Q4

Nettoomsättning 11 437 8 381 42 829 32 092

Övriga intäkter 2 459 2 433 9 153 5 387

Aktiverade utvecklingskostnader 987 3 042 2 084 9 608

Summa 14 883 13 856 54 066 47 087

Kostnad för såld vara -7 046 -7 376 -28 901 -25 245

Övriga externa kostnader -10 147 -12 230 -39 658 -34 974

Personalkostnader -9 586 -8 904 -35 476 -29 178

Avskrivningar -5 266 -4 320 -17 185 -14 747

Rörelseresultat -17 162 -18 974 -67 154 -57 057

EBITDA -11 896 -14 654 -49 969 -42 310

Finansiella intäkter 18 -12 5 19

Finansiella kostnader -637 -1 534 -2 623 -3 695

Resultat från andelar i intressebolag 1 487 0 -750 0

Resultat före skatt -16 294 -20 520 -70 522 -60 733

Skatt på periodens resultat 105 180 -139 718

Periodens resultat -16 189 -20 340 -70 661 -60 015

Nyckeltal
2021 2020 2021 2020

Q4 Q4

EBITDA-marginal, % -80% -106% -92% -90%

Soliditet, % 80% 30% 80% 30%

Resultat per aktie före utspädning, kr -0,06 -0,11 -0,31 -0,38

Resultat per aktie efter full utspädning, kr -0,05 -0,11 -0,22 -0,32

Genomsnittligt antal aktier, tusental 289 798 183 826 228 281 158 096

Antal aktier vid periodens slut, tusentals 316 135 183 826 316 135 183 826

Antal aktier vid full utspädning, tusentals 316 135 184 826 316 135 184 826

Antal anställda vid periodens utgång 32 33 32 33
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Koncernens balansräkning i sammandrag
2021 2020

kkr 31-dec 31-dec

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 46 270 50 697

Materiella anläggningstillgångar 9 122 5 103

Finansiella anläggningstillgångar 40 90

Varulager 2 368 2 472

Kundfordringar 7 589 4 876

Övriga kortfristiga fordringar 5 817 8 362

Kassa och bank 98 755 25 016

SUMMA TILLGÅNGAR 169 961 96 616

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 135 392 28 406

Minoritetsintressen 77 71

Avsättningar 730 558

Långfristiga skulder 4 792 41 315

Leverantörsskulder 12 467 14 179

Övriga kortfristiga skulder 16 503 12 087

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 169 961 96 616
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Koncernens kassaflöde i sammandrag

2021 2020 2021 2020

kkr Q4 Q4

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital -12 958 -17 531 -51 911 -45 923

Förändringar i rörelsekapital 630 864 1 508 3 552

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 328 -16 667 -50 403 -42 371

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 062 1 065 -17 246 -34 150

Nyemission 43 661 299 189 588 46 232

Lån -20 000 30 000 24 000 30 000

Lösen konvertibellån 0 0 -61 261 0

Amortering lån -343 0 -1 453 -1 453

Emissionskostnader -7 052 -309 -9 539 -1 260

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16 266 29 990 141 335 73 519

Periodens kassaflöde 1 876 14 388 73 686 -3 002

Likvida medel vid periodens början 96 761 10 736 25 016 28 055

Kursdifferenser i likvida medel 118 -108 53 -37

Likvida medel vid periodens slut 98 755 25 016 98 755 25 016

Förändringar i koncernens eget kapital 
2021-01-01 2020-01-01

kkr 2021-12-31 2020-12-31

Ingående balans 28 406 39 832

Nyemission 189 588 46 232

Emisionskostnader -9 539 -1 260

Korrigering av ingående balans 2021 -2 246 0

Konvertibelt förlagslån 0 3 708

Omräkningsdifferens -156 -91

Resultat -70 661 -60 015

Utgående balans 135 392 28 406
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
2021 2020 2021 2020

kkr Q4 Q4

Nettoomsättning 0 789 0 2 424

Övriga intäkter 3 756 256 2 791

Aktiverade utvecklingskostnader 0 0 0 0

Totala intäkter 3 1 545 256 5 215

Kostnad för såld vara 0 -80 -89 -878

Övriga externa kostnader -3 323 -3 893 -12 878 -12 368

Personalkostnader -2 731 -2 575 -11 084 -8 814

Avskrivningar -12 -9 -38 -35

Rörelseresultat -6 063 -5 012 -23 833 -16 880

EBITDA -6 051 -5 003 -23 795 -16 845

Finansiella poster -6 881 -2 188 -11 051 -4 240

Resultat från andelar i intressebolag -750 0 -750 0

Resultat efter finansiella poster -13 694 -7 200 -35 634 -21 120

Bokslutsdispositioner -36 551 -32 659 -36 551 -32 659

Resultat före skatt -50 245 -39 859 -72 185 -53 779

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0

Periodens resultat -50 245 -39 859 -72 185 -53 779

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
2021 2020

kkr 31-dec 31-dec

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 48 82

Materiella anläggningstillgångar 65 0

Finansiella anläggningstillgångar 42 226 39 849

Varulager 0 0

Kundfordringar 308 528

Övriga kortfristiga fordringar 29 096 27 916

Kassa och bank 93 921 20 628

SUMMA TILLGÅNGAR 165 664 89 003

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 148 303 40 446

Långfristiga skulder 4 000 40 940

Leveranstörsskulder 1 885 2 419

Övriga kortfristiga skulder 11 476 5 198

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 165 664 89 003
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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 2020, som finns att ladda ned på bolagets hemsida.  
 
Operativa och finansiella risker 
Bolagets operativa- och finansiella risker samt osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i bolagets 
årsredovisningar. På bolagets hemsida finns därtill material från tidigare emissioner i form av 
exempelvis emissionsprospekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer 
 
 
 
 
Kommande rapporter 2022 
Delårsrapport januari-mars  12 maj 
Årsstämma    12 maj 
Halvårsrapport april-juni   11 augusti 
Delårsrapport jul-september  10 november 

  
Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets 
hemsida under https://netmoregroup.com/investors/ 
 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Thomas Plate, CFO + 46 76 894 92 39, thomas.plate@netmoregroup.com 
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