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PERIODEN I SAMMANDRAG

• Rörelsens intäkter uppgick till 2 175 (1 817) TSEK varav aktiverade utvecklingskostnader 1 326 (0) TSEK.
• Under perioden ökade marknadsföringskostnaderna kraftigt från 720 TSEK till 4 457 TSEK. Den ökade

marknadsföringen har resulterat i en ökad kundtillströmning.

• Resultat efter skatt uppgick till -9 344 (-7 738) TSEK. Resultatet har påverkats av ökade marknadsföringskostnader.

• Resultat per aktie uppgick till -1,26 SEK (-2,60) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET

• Den 25:e mars avslutades teckningsperioden i Bolagets spridningsemission. Teckningsgraden uppgick till ca
267 procent och bolaget tillfördes totalt 16,5 MSEK före emissionskostnader. Totalt fick bolaget 500 nya
aktieägare.

• Den 7:e april upptogs Bolagets aktie till handel på Nordic SME på Nordic Growth Market.

• Under perioden har Bolaget slutfört hemtagning av all teknik och avslutat samarbetet med
teknikleverantören Smart Refill. Denna process har medfört ökade teknikkostnader under perioden.

• Under första halvårsskiftet har Bolaget tagit fram ett nytt kommunikationskoncept som lanserades i slutet
på perioden och som bidrog till en förnyad stark kundtillväxt.

• Den 24:e juni ingick Bolaget avtal om förvärv av 72% av aktierna i AIF-förvaltaren QQM Fund Management
AB. Köpeskillingen uppgår till ca 12,4 MSEK och kommer att erläggas genom en riktad nyemission.
Köpeskillingen fastställs slutligen på tillträdesdagen. Affären är i sin helhet villkorad av Finansinspektionens
godkännande.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

NYCKELTAL (TSEK) 2021-06-01 2020-06-01 2020-01-01
2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

Rörelsens intäkter 2 175 1 817 4 300

Nettoomsättning 750 1 439 3 159

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -8 714 -6 861 -12 786

Fondförmögenhet, AUM, Nowo Fund 189 085 127 746 160 675
Nya fondregistreringar under perioden, st 4 925 1 092 1 896
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NOWO I KORTHET

Översikt
NOWO är ett fintechbolag med verksamhet i Sverige som
tillhandahåller en digital sparplattform. Bolagets ledning,
projektledning och marknadsföringsavdelning är baserade i
Stockholm och Bolaget grundades 2015. Bakgrunden till
verksamhetsinriktningen ligger i ett allt mer debatterat
samhällsproblem, att pensionen för många inte räcker till. Bolaget
erbjuder idag en lättillgänglig sparplattform utan fasta avgifter, där
individen kan spara utan att behöva göra uppoffringar i sin vardag.
Bolaget erbjuder tjänster som kan liknas med traditionellt sparande
men med ett förenklat utformande, medlemmen kan enkelt pausa
och justera sitt sparande vid behov. Medlemmen är inte heller låst
vid en sparform utan kan växla mellan dem allt eftersom deras
livssituation förändras.

Affärsidé
Genom närvaro i kundens digitala vardag, med låga starttrösklar och
luftig upplevelse ska Bolaget bidra till lösningen på ett av det
moderna samhällets största utmaningar, dvs. att pensionen inte
motsvarar morgondagens pensionärers förväntan.

Mission

Bolagets mission är att närvara i medlemmens digitala vardag med
låga trösklar och luftig användarupplevelse, samt att bidra till en
alternativ lösning på ett av det moderna samhällets största
utmaningar, pensionen. Det oavsett förkunskaper och ekonomiska
förutsättningar.

Vision
Bolagets vision är att bli en paneuropeisk aktör på sparmarknaden
genom att erbjuda innovativa och enkla lösningar som svar på ett
komplext och viktigt problem för en stor del av den europeiska
befolkningen.

Strategi
Bolagets målsättning är att positionera sig som det
bästa alternativet för de som på ett enkelt sätt vill
spara till sin framtida pension. Ambitionen är att
befästa varumärket och positionera sig som den
mest demokratiserande och digitala aktören på den
privata pensionssparmarknaden i Sverige, på sikt
även den europeiska. Att kontinuerligt förbättra
användarupplevelsen samt genom effektiv
marknadsföring nå en hög tillväxttakt under
kommande år kommer ligga i fokus. Ambitionen är
att detta sker genom förbättrad lönsamhet och till
en lägre kundanskaffningskostnad i takt med att
Bolagets varumärkeskännedom ökar samt genom
strategiska samarbeten. För att uppfylla strategin så
arbetar Bolaget bland annat med nedanstående
områden:

• Hög kundnöjdhet hos Bolagets medlemmar
• Engagerade medarbetare
• Tillväxt under förbättrad lönsamhet
• Attraktivt kompletterande produktutbud

Anställda och organisation
Bolaget har per datumet för kvartalsrapportens
avgivande fem heltidsanställda medarbetare samt
ett utvecklingsteam på sex personer som på
kontraktsbasis arbetar med den kontinuerliga driften
utvecklingen av Bolagets tekniska plattform.
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VD HAR ORDET

Första halvåret 2021 har varit händelserik för Nowo. Bolaget har tagit flera strategiska steg för att möta och kunna öka tillväxttakten
och därmed befästa Nowo som en utmanande och innovativ aktör på sparmarknaden.

Ett stort steg var att Bolaget listades på NGM Nordic SME efter en lyckad kapitalanskaffning, vilket medförde att vi fick välkomna
över 500 nya aktieägare.

Vi har lagt stor kraft på att utveckla sparplattformen så den både är skalbar och kan möta Bolagets pågående expansion. I detta
arbete har vi bland annat tagit hem vår teknik från underleverantörer för att kunna öka den tekniska utvecklingstakten och samtidigt
minska kostnaderna till tredje part. Parallellt har vi arbetat med den prisbelönta designbyrån Antrop vilket kommer resultera i en
nylansering av vår app under andra halvåret med en förbättrad kundupplevelse och nya sparfunktioner som också kommer bidra till
en ökad kundnytta och nya intäktsströmmar.

För att vara tydligare och mer attraktiva i vår marknadskommunikation, har vi arbetat fram ett nytt kommunikationskoncept som
resulterade i lanserandet av marknadsföringskampanjen “En dag vill du sluta jobba”. Denna kampanj har börjat bära frukt i slutet på
perioden och resulterat i över 4.300 nya medlemmar. En ökning i kundtillströmning om 293% jämfört motsvarande period
föregående år. Dessutom har vi startat ett samarbete med Magdalena Kowalczyk som ny Nowo ambassadör för att lyfta fram det
egna ansvaret för sparandet till  sin pension.

Det är också mycket glädjande att Nowo Fund under perioden har uppvisat en god
avkastning för våra medlemmar och behållit Morningstars högsta betyg beträffande
både avkastning och hållbarhet.

I slutet av perioden ingick Bolaget ett avtal om att förvärva majoriteten av QQM Fund
Management AB vilket kommer skapa en koncern med ett totalt förvaltat kapital om
drygt 550 MSEK. Förvärvet innebär att NOWOs nuvarande erbjudande kommer att
breddas med nya placeringsalternativ utöver NOWO Fund. Jag ser detta förvärv som
en viktig pusselbit i att bygga NOWO till ett lönsamt framgångsrikt bolag inom det
privata sparmarknaden.

Vi går nu in i andra halvåret med kraft och optimism för att fortsätta den
samhällsnyttiga resa som Nowo bidrar med genom att skapa en ekonomisk trygghet
för många svenskar som inte haft möjlighet att bygga upp ett eget sparande och en
sund ekonomi inför pensionen.

Rutger Selin
Verkställande direktör
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KOMMENTARER TILL PERIODEN

Nowonomics tillämpar årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Resultat- balans- samt kassaflödesposter avser perioden
januari till och med juni 2021. Jämförelseposterna inom
parentes avser motsvarande period föregående år.

INTÄKTER OCH KOSTNADER
Nettoomsättningen uppgick till 750 TSEK (1 439). Bolagets
omsättning är till stor del avhängig avkastningen på de
fonder som är kopplade till Bolagets sparplattform.
Ersättningen från vinstdelning med fonden uppgick under
perioden till 408 TSEK (760).

Övriga externa kostnader uppgick under perioden till 8 393
TSEK (6 932). Ökningen är framförallt relaterad till ökade
marknadsföringskostnader. Bland annat har investeringar
gjorts i att öka varumärkeskännedomen genom lansering
av ett nytt reklamkoncept. Den ökade marknadsföringen
har resulterat i en kraftig ökning av antal fondregistreringar.

Personalkostnaderna uppgick under perioden till 2 496
TSEK (1 745). Genomsnittligt antal anställda uppgick till  5
samt därutöver ett utvecklingsteam på 6 personer.

Avskrivning på aktiverade utvecklingskostnader uppgick
under perioden till -576  TSEK (-850).

RESULTAT
Rörelseresultatet och resultat efter skatt uppgick under
perioden till -9 344 TSEK (-7 738). I resultatet ingår
kostnader för marknadsföringsinsatser som förväntas ha en
positiv effekt på framtida intäkter.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10
510 (-4 766). Likvida medel uppgick den 30 juni 2021 till 7
127 TSEK (627).

Bolagets anläggningstillgångar utgjordes huvudsakligen av
aktiverade utvecklingskostnader med ett bokfört värde på
3 474 TSEK (2 912). Avskrivning på aktiverade
utvecklingskostnader sker med 20% per år. Bolagets
omsättningstillgångar utgjordes utöver av likvida medel
främst av förutbetalda kostnader för mediautrymme.

AKTIEN
Per den 30 juni 2021 hade Nowonomics AB 8 108 500
aktier.  Nowonomics ABs har endast ett utstående
aktieslag. Bolagets aktier samt teckningsoptioner handlas
på NGM Nordic SME med start den 7 april 2021.

TECKNINGSOPTIONER
Bolaget har utgivit totalt 4 349 400 teckningsoptioner av
serie TO1. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar till
teckning av en (1) ny aktie i Bolaget från och med den 2
maj 2022 till och med den 16 maj  2022.

Teckningskursen uppgår till 16 kronor per aktie. Om
samtliga teckningsoptioner serie av TO1 utnyttjas för
teckning av aktier kommer det medföra en utspädning om
högst ca 27% procent.

Därutöver har bolagsstämman den i december 2020
beslutat att emittera totalt 280 000 teckningsoptioner
inom ramen för ett incitamentsprogram för ledande
befattningshavare. Teckningsoptionerna berättigar till
teckning av aktier i Nowonomics ABs under perioden 16
december 2022 – 16 januari 2023. Teckningskursen uppgår
till 17,64 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas
för teckning av aktier kommer det medföra en utspädning
om högst ca 4,5%.

BEMYNDIGANDEN
Årsstämman den 26 februari 2021 bemyndigande styrelsen
– vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande
årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital
genom nyemission av aktier samt att emittera
teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning
som från tid till annan är tillåten enligt Bolagets
bolagsordning.
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KOMMENTARER TILL PERIODEN

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och
konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om
apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen
äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om
emissioner till styrelseledamöter, anställda m.fl.

KONCERN
Nowonomics AB (publ) är moderbolag i en koncern som utgörs av
moderbolaget och dotterbolaget Affiligreat AB som ägs till 80%.
Koncernens siffror överensstämmer i all väsentlighet med
moderbolagets.

MENTOR

Aktieinvest FK AB är bolagets mentor i enlighet med regelverket för
Nordic SME. Aktieinvest nås på telefon +46 739 496 250 och email
ca@aktieinvest.se.

REVISOR
Bolagets revisor är Grant Thornton med Marcus Jonasén som
huvudansvarig. Delårsrapporten har ej varit föremål för översiktlig
granskning.

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER
Bolaget har återbetalat ett aktieägartillskott om 1 789 TSEK enligt
beslut på årsstämma i februari. Återbetalning har skett till
Egonomics AB.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Nowonomics AB är genom sin verksamhet exponerad för risker och
osäkerhetsfaktorer. För information om koncernens risker och
osäkerheter hänvisas till det memorandum som upprättades inför
ansökan om upptagande av bolagets aktie till handel på NGM
Nordic SME. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets hemsida
https://investor.nowonomics.com.

NÄSTA RAPPORTDATUM
Bokslutskommuniké lämnas 2022-02-24.

STYRELSENS & VD:S INTYGANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att
halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets
och koncernens verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och
de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 15 juli 2021

Sven Estwall, Styrelseordförande
Rutger Selin, verkställande direktör
Pernilla Hurtig, Styrelseledamot
Sten Andersen, Styrelseledamot
Pingis Hadenius, Styrelseledamot
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01

Belopp i tusentals kronor 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

Nettoomsättning 750 1 439 3 159

Aktiverat arbete för egen räkning 1 326 0 570

Övriga rörelseintäkter 99 378 571

Summa rörelsens intäkter m.m. 2 175 1 817 4 300

Övriga externa kostnader -8 393 -6 932 -12 487

Personalkostnader -2 496 -1 745 -4 599

Avskrivningar -576 -850 -1 728

Summa rörelsens kostnader -11 465 -9 527 -18 815

Rörelseresultat -9 290 -7 710 -14 515

Varav rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -8 714 -6 861 -12 786

Resultat från finansiella poster -54 -28 -65

Resultat före skatt -9 344 -7 738 -14 579

Inkomstskatt 0 0 0

PERIODENS RESULTAT -9 344 -7 738 -14 579

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -9 387 -7 731 -14 555

Minoriteten 43 -7 -24

Genomsnittligt antal aktier 7 422 312 2 972 000 6 955 750

Resultat per aktie -1,26 -2,60 -2,10

Antal aktier för jämförelseperioden har justerats för genomförd aktiesplit 2021
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Belopp i tusentals kronor 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för anläggningstillgångar 3 474 2 912 2 664

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 60 181 121

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 250 190 200

Summa anläggningstillgångar 3 784 3 283 2 985

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 51 135 74

Övriga fordringar 615 2 911 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 070 4 288 3 642

Likvida medel 7 127 627 4 981

Summa omsättningstillgångar 10 863 7 960 8 696

SUMMA TILLGÅNGAR 14 647 11 243 11 681

EGET KAPITAL

Aktiekapital 1 401 1 017 1 163

Övrigt tillskjutet kapital 114 535 92 996 100 201

Balanserad vinst inkl. periodens resultat -104 162 -86 343 -93 078

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 11 776 7 670 8 286

Minoritetsintresse 19 7 -24

Summa eget kapital 11 795 7 677 8 261

SKULDER

Långfristiga skulder 0 296 148

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 980 2 195 1 369

Övriga kortfristiga skulder 1 043 978 1 073

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 829 97 829

Summa kortfristiga skulder 2 852 3 270 3 272

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 647 11 243 11 681
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KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Övrigt tillskjutet
kapital

Annat eget
kapital

Summa Eget kapital
hänförligt till

Moderbolagets
aktieägare

Minoriteten Summa

Belopp i tusentals kronor

Ingående balans per 2020-01-01 514 78 590 -78 598 506 506

Periodens resultat -14 555 -14 555 -24 -14 579

Nyemission 649 21 612 22 261 22 261

Övrigt 73 73 73

Utgående balans per 2020-06-30 1 163 100 202 -93 080 8 285 -24 8 261

Ingående balans per 2021-01-01 1 163 100 201 -93 079 8 285 -24 8 261

Periodens resultat -9 388 -9 388 43 -9 344
Nyemission 238 16 322 16 560 16 560

Emissionskostnader -1 893 -1 893 -1 893

Återbetalning aktieägartillskott -1 789 -1 789 -1 789

Omräkningsdifferenser 0

Utgående balans per 2021-06-30 1 401 114 630 -104 256 11 775 19 11 795

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01

Belopp i tusentals kronor 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -9 344 -7 738 -14 579

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -750 850 1 158

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

-10 094 -6 888 -13 421

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar -1 383 3 165 6 783

Förändring av kortfristiga skulder 967 -1 043 -1 041

Kassaflöde från löpande verksamheten -10 510 -4 766 -7 679

Finansieringsverksamheten

Nyemission 14 667 14 910 22 261

Övriga inbetalningar 65

Återbetalda aktieägartillskott -1 789 0 0

Upplåning

Amortering -222 -10 428 -10 577

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 656 4 482 11 750

Periodens kassaflöde 2 146 -284 4 070

Likvida medel vid periodens början 4 981 910 910

Likvida medel vid periodens slut 7 127 627 4 981
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