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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 ska Bolaget bidra till

lösningen på ett av det moderna samhällets största

utmaningar, dvs. att pensionen inte motsvarar morgondagens

pensionärers förväntan.

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 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 bokslutskommunikéns avgivande

fem heltidsanställda medarbetare samt ett dedikerat

utvecklingsteam på sex personer som på konsultbasis arbetar

med den kontinuerliga utvecklingen av Bolagets tekniska

plattform.

Finansiell information 2021 2020

Intäkter fondförvaltning 855 1 875

Förmedlingsprovisioner brutto 1 016 1 284

Vidareförmedlade provisioner *) -404 0

Nettoomsättning 1 467 3 159

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -19 125 -12 786

Fondförmögenhet, AUM, Nowo Fund 228 453 160 675

Antal nya fondkunder under perioden 15 080 1 896

*) 2020 ingick vidareförmedlade provisioner i övriga rörelsekostnader.
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VD HAR ORDET

Nowos arbete med att lösa ett av de största

samhällsproblemen kring pensionen fortsatte under 2021.

Vi har ökat takten kring produktutvecklingen,

marknadsnoterat bolagets aktie, byggt en starkare

organisation och intensifierat marknadsföringen i slutet av

året. Vi ökar nu våra marknadsinsatser ytterligare då vi är

övertygade om att det privata sparandet till pension är

avgörande för morgondagens pensionärer och vi går in i

2022 starkare än någonsin.

Det förvaltade kapitalet i Nowo Fund har ökat med ca 42 %

under 2021 från 160 MSEK i början av 2021 till 228 MSEK vid

utgången av året. Vi ser även en fortsatt positiv ökning av

antalet medlemmar som sparar med Nowo. Trots detta såg vi

tyvärr minskade intäkter från förvaltningen då dessa baseras

på en rörlig intäktsmodell. Genom förvärvet av QQM så

kommer resultatet från förvaltningen att öka väsentligt

framöver i koncernen samt att svängningarna i

intäktsströmmarna stabiliseras då de kompletteras med ett

utökat produktutbud.

Fokus framöver ligger på att fortsätta arbetet att öka

aktiviteten i vår affär både vad gäller fondförmögenheten och

nya spartjänster till våra medlemmar. Genom förvärvet av

QQM i början av 2022 har det samlade förvaltade kapitalet

ökat med drygt 300 % jämfört med 2021 och närmar sig nu

700 MSEK.

Vår affärsmodell bygger på de två viktiga faktorerna

kundvolym och tid. En medlem hos Nowo startar ett

ackumulerande mikrosparande till sin pension. Till en början

är intäktsströmmarna från en ny kund små men över tid så

byggs det upp ett väsentligt kapital vilket ökar intäkten per

användare över tid. Detta i kombination med stort antal

medlemmar gör att vi är övertygade om skalbarheten och

lönsamheten i vår affär. Det mest glädjande är att vi nu kan se

att de som blev medlemmar under 2018-19 nu börjar ge ett

nettobidrag till vår affär vilket verifierar affärsmodellen vilket

borgar för en ljus framtid.

GENOMFÖRDA AKTIVITETER UNDER 2021

Under första kvartalet lade vi ner mycket tid i förberedelse för

den sedan lyckade marknadsnoteringen av bolagets aktie på

NGM Nordic SME. Vi gjorde detta då vi ansåg att en listning

både är ett kvitto på seriositet och ger oss tillgång till

kapitalmarknaden. Vi utvecklade även vårt erbjudande så att

våra medlemmars sparande förvaras via fondbolaget i ett ISK

vilket mottogs mycket positivt.

Under sommaren så lanserade vi ett helt nytt sparsätt baserat

på Open Banking lösning då vi lanserade Autospar för våra

medlemmar där de kan spara när de handlar på riktigt. Den

unika Autospar funktionen möjliggör för våra medlemmar att

spara när de handlar på sitt vardagskort utgivet från någon av

de största bankerna i Sverige. Vi ser att mottagandet

överträffar våra förväntningar och har tagits emot mycket

positivt av både nya och gamla medlemmar.

Under hösten så arbetade vi tillsammans med designbyrån

Antrop med att ta fram en helt ny app där kundupplevelse

och skalbarhet är satta i fokus och den nya appen lanserades i

januari. Parallellt förberedde vi oss för en intensifierad

marknadsföringskampanj där vi tillsammans med vår

ambassadör Magdalena Kowalczyk lanserade reklamfilmen

Retireminator. Genom att vi upptog ett lån skapade vi

möjligheten att öka våra ansträngningar till att sprida

budskapet om att det är både enkelt att spara till pensionen

och till och med roligt!

Med den nylanserade appen i början av 2022 ser vi stora

möjligheter att framöver kunna erbjuda fler nya sparsätt och

fler möjligheter att hjälpa våra medlemmar med att lösa

andra vardagsproblem och därmed få ett mindre oroligt liv.

Den 1 april 2022 övertog QQM förvaltningen av Nowo Fund

vilket känns mycket bra. VD Ola Björkmo och hans team är

mycket seniora och har sunda idéer om hur vi tillsammans

ska hjälpa fler att få en allt bättre pension.

Rutger Selin

Verkställande direktör
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BOLAGSSTYRNING

Lagstiftning och bolagsordning

Nowonomics AB (publ) är ett publikt aktiebolag och har att

iaktta svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551),

och de regler och rekommendationer samt god sed på

aktiemarknaden enligt självreglering som kommer följer av

noteringen av Bolagets aktie på NGM Nordic SME.

Förutom lagstiftning samt regler och rekommendationer är

det Bolagets bolagsordning som ligger till grund för

styrningen av Bolagets verksamhet.

Bolagsstämma

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta

beslutsfattande organet, där aktieägarna har möjlighet att

utöva sin rösträtt i centrala nyckelfrågor såsom; fastställande

av resultat- och balansräkning, beviljad ansvarsfrihet till

styrelsen och verkställande direktör, ersättning till styrelse

och verkställande direktör, val av styrelseledamöter,

fastställande av eventuell utdelning och distribution av

Bolagets vinst.

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara

införd i den av Euroclear förda aktieboken sex bankdagar före

stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i

bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till

stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman

personligen eller genom befullmäktigat ombud och får

åtföljas av högst två biträden. Vanligtvis är det möjligt för

aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika

sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägaren

är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren

innehar i Bolaget.

Informationspolicy

Bolaget har upprättat en informationspolicy i syfte att

informera anställda och andra berörda inom Bolaget om de

lagar och regler som är tillämpliga avseende Bolagets

informationsspridning och de särskilda krav som ställs på

personer som är aktiva i ett noterat bolag rörande exempelvis

kurspåverkande information. I samband med detta har

Bolaget etablerat rutiner för ändamålsenlig hantering och

begränsning av spridningen av information.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen. Därutöver

har styrelsen upprättat en skriftlig arbetsordning som reglerar

styrelsens arbete, dess inbördes arbetsfördelning,

beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning

samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsens arbetsordning,

liksom instruktion till Bolagets verkställande direktör, ska

årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Styrelsen har

inte utsett några särskilda kommittéer för revisions- och

ersättningsfrågor.

Styrelsen har gjort bedömningen att frågor avseende revision,

risker i redovisningen och intern kontroll respektive riktlinjer

för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande

befattningshavare med hänsyn till Bolagets storlek lämpligast

behandlas inom ramen för det normala styrelsearbetet.

Dessa frågor behandlas således av styrelsen i sin helhet.

Styrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i

arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta

beslutspunkter såsom verkställande direktörens rapport om

verksamheten, ekonomisk rapport samt investeringar och

projekt samt övriga beslutspunkter vid behov. Intern kontroll

Bolaget har inte inrättat någon särskild funktion för

internrevision utan uppgiften fullgörs av styrelsen.

I Bolaget ansvarar vidare verkställande direktören för att en

erforderlig kontroll säkerställs och att uppföljning sker.

Utskott Styrelsen har prövat frågan huruvida särskilda

kommittéer avseende revision och ersättningsfrågor bör

inrättas. Mot bakgrund av Bolagets storlek och

verksamhetens omfattning har styrelsen gjort bedömningen

att dessa frågor är av sådan betydelse att de bör beredas och

beslutas av styrelsen i sin helhet och att detta kan ske utan

olägenhet.

Styrelsens sammansättning

Namn Roll Oberoen
de från
största
ägaren

Oberoen
de från

ledningen

Sven
Estwall

Ordförande Ja Ja

Pernilla
Hurtig

Ledamot Ja Ja

Sten
Andersen

Ledamot Ja Ja

Pingis Berg-
Hadenius

Ledamot Ja Ja

Information om styrelsens ledamöter finns på Nowos hemsida https://investor.nowonomics.com/.
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Revisorer

Revisorns roll är att granska Bolagets årsredovisning och

bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens

förvaltning. Revisor ska efter varje räkenskapsår lämna en

revisionsberättelse till bolagsstämman. Vid ordinarie

bolagsstämma den 26 februari 2021 valdes Grant Thornton

AB som revisionsbolag med den auktoriserade revisorn

Marcus Jonasén som huvudansvarig revisor.

Förslag på styrelse och revisorer inför årsstämman 2022

Bolagets huvudägare har föreslagit omval av Sven Estwall och

Pingis Berg-Hadenius som styrelseledamöter för tiden intill

slutet av nästa årsstämma. Bolagets huvudägare har föreslagit

nyval av Jeanette Carlsson Hauff och Per-Anders Tammerlöv.

Sven Estwall har föreslagits att fortsätta som bolagets

ordförande.

Styrelsen har föreslagit omval av Grant Thornton AB som

revisionsbolag med den auktoriserade revisorn Marcus

Jonasén som huvudansvarig revisor.

Förslag till arvoden åt styrelsen och revisorer

Bolagets huvudägare har föreslagit att styrelsearvode ska

utgå med ett och ett halvt inkomstbasbelopp för ordinarie

styrelseledamöter och tre inkomstbasbelopp för

styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå löpande

enligt av bolaget godkänd räkning.
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Styrelsen och verkställande direktören för Nowonomics AB
(publ) avger följande årsredovisning och koncernredovisning
för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte
annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr).

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten
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.

Väsentliga händelser under 2021
Den 7:e april upptogs Bolagets aktie till handel på NGM
Nordic SME. Noteringen föregicks av en nyemission som
övertecknades 2,7 gånger och tillförde Bolaget totalt 16,5
MSEK före emissionskostnader.

Den 12 april utökade bolaget samarbetet med fondbolaget
som i och med detta så kan fondbolaget erbjuda sparformen
Investeringssparkonto till Nowos medlemmar.

I juni ingick bolaget avtal om förvärv av 72% av aktierna i
AIF-förvaltaren QQM Fund Management AB. Förvärvet
slutfördes den 2 februari 2022 (se händelser efter
räkenskapsårets utgång).

Under första halvåret slutförde Bolaget hemtagningen av all
teknik, innebärande att Bolaget kan öka utvecklingstakten
och minska beroendet av enskilda leverantörer. I augusti
lanserades den första innovationen efter hemtagningen i
form av sparformen Autospar.

I september ingick Bolaget ett samarbetsavtal med
försäkringsbolaget Evident Life Försäkring AB. Samarbetet
innebär att Nowo även kan erbjuda livförsäkringar till sina
sparare.

Den 14 oktober ingick bolaget ett låneavtal avseende en
kreditram om 20 MSEK varav 13 MSEK kallades på i
anslutning till att låneavtalet ingicks i syfte att öka
marknadsaktiviteterna. Samtidigt emitterade Bolaget 463 342
teckningsoptioner varav 231 671 emitterades till långivaren
enligt ovan och 231 671 till Bolagets aktieägare.

Nettoomsättning
Nettoomsättningen uppgick till 1 467 TSEK (3 159). Av
omsättningen avser 855 TSEK (1 875 TSEK) vinstdelning från
fondförvaltning.

Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader uppgick under perioden till 20 707
TSEK (12 487).

Under 2021 har investeringarna i sparplattformen och i
marknadsföring ökat. Investeringarna i plattformen ökade

från 570 TSEK 2021 till 5 004 TSEK 2020. Investeringen har
bland annat resulterat i lanseringen av nya sparmöjligheter
en helt ny spar-app i januari 2022. Investeringar i
marknadsföring uppgick under 2021 till 10 427 TSEK jämfört
med 3 507 TSEK föregående år. Ökad marknadsföring har ökat
såväl antal användare som aktivitet i form av
spartransaktioner som i januari 2022 uppgick till 620 000
jämfört med 280 000 i januari 2021.

Personalkostnaderna uppgick under perioden till 5 110 TSEK
(4 599). Genomsnittligt antal anställda uppgick till 5.
Avskrivning på aktiverade utvecklingskostnader uppgick
under perioden till -1 280 TSEK (-1 728).

Resultat
Rörelseresultatet uppgick under perioden till -20 405 TSEK
(-14 514). 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 -21
781 (-7 679). Kassaflödet från finansieringsverksamheten
uppgick till 24 819 TSEK (11 749) varav 11 956 TSEK (-10 577)
avsåg upplåning. Likvida medel uppgick den 31 december
2021 till 7 786 TSEK (4 981).
Bolagets anläggningstillgångar utgjordes huvudsakligen av
aktiverade utvecklingskostnader med ett bokfört värde på 6
508 TSEK (2 664). Avskrivning på aktiverade
utvecklingskostnader sker med 20% per år.

Bolagets omsättningstillgångar utgjordes utöver av likvida
medel främst av förutbetalda kostnader för mediautrymme.

Organisation
Bolaget hade per bokslutsdagen fem heltidsanställda
medarbetare samt ett dedikerat utvecklingsteam på sex
personer som på konsultbasis arbetar med den kontinuerliga
utvecklingen av Bolagets tekniska plattform.

Risker
Nowo utsätts löpande för olika risker som kan få betydelse för
bolagets resultat och finansiella ställning. Riskfaktorerna
nedan är inte framställda i prioriteringsordning och gör inte
anspråk på att vara heltäckande.

Konkurrens
Marknaden för Bolagets verksamhet och tjänster är
konkurrensutsatt. Det finns således möjlighet för
konkurrenter att sätta upp liknande verksamheter och med
en starkt uppåtgående marknadstrend finns risk för att
sådana konkurrerande verksamheter kan etablera sig.

Det finns risk att konkurrerande verksamheter blir mer
prisvärda eller att deras tjänster anses mer attraktiva än
Bolagets. Bolaget kan även komma att utsättas för konkurrens
från andra företag med verksamhet inom motsvarande
område som kan ha större finansiella resurser än Bolaget.
Skulle någon eller flera av dessa risker inträffa kan det
påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och
resultat negativt.
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Beroende av nyckelpersoner
Bolaget är beroende av att kunna rekrytera, utveckla och
behålla kvalificerade medarbetare. Om nyckelpersoner eller
annan kvalificerad personal lämnar Bolaget kan det få negativ
inverkan på verksamheten. Det finns risk att Bolaget inte
förmår att säkerställa att rätt kompetens återskaffas. Skulle
någon eller flera av ovan nämnda händelser inträffa kan det
påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och
resultat negativt.

Beroende av leverantörer och samarbetspartners
För att Bolaget ska kunna leverera sina tjänster är Bolaget
beroende av att diverse leverantörer och samarbetspartners
uppfyller överenskomna krav avseende exempelvis
tillgänglighet, servicenivåer och regelefterlevnad. Felaktiga
eller uteblivna leveranser från leverantörer kan innebära att
Bolagets produkter och tjänster försämras, vilket kan
innebära minskad alternativt utebliven försäljning vilket kan
ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet,
finansiella ställning och resultat.

Risk för ytterligare finansieringsbehov
Det finns risk att Bolaget i framtiden inte kommer att lyckas
generera återkommande intäkter för att finansiera den
fortsatta verksamheten och uppnå ett positivt resultat. Det
finns risk att Bolaget inte heller på annat sätt kommer att
kunna erhålla nödvändig finansiering för den fortsatta
verksamheten eller att sådan finansiering kan erhållas på, för
befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor. Bristande förmåga
att långsiktigt finansiera den egna verksamheten kan medföra
att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta
verksamheter.

Volatil intäktsmodell
Bolagets intäktsmodell tillämpar inte några fasta avgifter utan
Bolaget erhåller intäkter i samband med att Bolagets
medlemmar erhåller ersättning eller avkastning från Bolagets
samarbeten. Bolagets intäktsmodell är således volatil och
starkt beroende av ett flertal faktorer såsom medlemmarnas
spar- och konsumtionsaktivitet och avkastning av de fonder
som är kopplade till Bolagets plattform. En eventuell
minskning av och/ eller försämring i någon av dessa faktorer
kan således få direkt inverkan på Bolagets löpande intäkter
vilket kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Politisk risk
Bolaget har delar av sitt tekniska utvecklingsteam i Ukraina.
Den pågående invasionen av landet har marginellt försvårat
för Bolaget att upprätthålla den tekniska utvecklingen av
Bolagets plattform.

Regulatorisk risk
Bolaget bedriver verksamhet på marknaden för finansiella
produkter, en marknad som är starkt präglad av regulatoriska
krav och, i tillämpliga fall, tillståndskrav från myndigheter
såsom Finansinspektionen. Efter räkenskapsårets utgång har
Bolaget tillträtt aktierna i QQM Fund Management AB.

Bolagets verksamhet är tillståndspliktig och står under tillsyn
av Finansinspektionen.

Koncernstruktur
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. Per den 2 februari 2022
tillträde Bolaget 72% av aktierna i QQM Fund Management
AB.

Moderbolaget
Verksamheten bedrivs huvudsakligen i moderbolaget. Från
och med februari kommer en väsentlig del av koncernens
verksamhet att bedrivas i dotterbolag genom förvärvet av
QQM Fund Management AB.

Närståendetransaktioner
Bolaget har återbetalat ett aktieägartillskott enligt beslut på
årsstämma i februari 2021. Återbetalning har skett till ett
bolag som kontrolleras av Andreas Bonnier genom det av
honom kontrollerade Egonomics AB.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Den 11:e januari lanserade Bolaget en helt ny version av sin
spar-app med en kraftigt förbättrad användarupplevelse och
flera nya funktioner.

Den 24:e januari kallade bolaget på den andra delen av
kreditramen om 7 MSEK.

Den 2:a februari tillträde Bolaget aktierna i QQM Fund
Management AB. Nowos ägarandel uppgår till 72% av det
totala antalet aktier. I samband med tillträdet så beslutade
styrelsen att emittera 399 542 aktier i en riktad nyemission till
vissa av ägarna i QQM som utgör 100% av betalningen för
aktierna. Teckningskursen uppgår till 34,50 kr per aktie.
Antalet aktier i Bolaget ökade genom emissionen från 8 108
500 till 8 508 042 aktier. Det egna kapitalet ökade med 13 784
TSEK.

Delar av bolagets utvecklingsteam är baserat i Ukraina och är
anställda i bemanningsföretag eller är knytna till Bolaget som
fristående utvecklare. Rysslands invasion som vid avgivandet
av denna årsredovisning pågick har inneburit vissa
svårigheter att upprätthålla samma utvecklingstakt som
innan. Detta påverkar dock inte den dagliga driften av
plattformen. Det är svårt att i dagsläget överblicka
konsekvenserna på längre sikt men en beredskapsplan för
alternativ utveckling finns framtagen.

Framtida utveckling
Nowo har under hela 2021 sett en kontinuerlig ökning av
antal spartransaktioner vilket leder till ökat förvaltat kapital. I
kombination med förvärvet av QQM så har Nowo nu en bra
position för att bygga en långsiktig intäktsmodell.
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Flerårsöversikt (Tkr)

Koncernen 2021 2020 2019

Nettoomssättning 1 467 3 159 1 772

Resultat efter finansiella poster -20 931 -14 579 -18 727

Soliditet 1% 71% 3%

Moderbolaget 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomssättning 1 243 2 675 1303 658 206

Resultat efter finansiella poster -20 452 -14 459 -18 526 -27 106 -16 948

Soliditet 4% 70% 3% 62% 59%

Förändring av eget kapital

Koncernen
Aktie-

kapital

Ej
registrerat

aktie-
kapital

Över
kursfond

Annat
eget

kapital

Summa eget
kapital

hänförligt till
Moderbolagets

aktieägare

Minori-
tets-

intresse Totalt

Ingående balans per 2021-01-01 1 027 136 100 201 -93 079 8 285 -24 8 261

Nyemission 375 -136 14 334 75 14 648 14 648

Återbetalning aktieägartillskott -1 789 -1 789 -1 789

Periodens resultat -20 835 -20 835 -96 -20 931

Utgående balans per 2021-12-31 1 401 0 114 535 -115 628 308 -120 188

Moderbolaget
Aktie-

kapital

Ej
registrerat

aktie-
kapital

Fond för
utvecklings-

utgifter
Överkurs-

fond
Balanserat

resultat
Årets

resultat Totalt

Ingående balans per 2021-01-01 1 027 136 1 383 100 201 -79 915 -14 459 8 372

Nyemission 375 -136 14 334 75 14 648

Disposition enligt beslut av årets årsstämma -14 459 0

Optioner 0

Fond för utvecklingsutgifter 3 345 -3 345 0

Återbetalning aktieägartillskott -1 789 -1 789

Periodens resultat -20 452 -20 452

Utgående balans per 2021-12-31 1 401 0 4 727 114 535 -99 433 -20 452 779
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Förslag till resultatdisposition

Ansamlad förlust -99 433 058

Överkursfond 114 535 309

Årets förlust -20 451 752

-5 349 502

Disponeras så att I ny räkning överföres -5 349 502

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt
kassaflödesanalyser med noter.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i tusentals kronor Not 2021 2020

Nettoomsättning 2 1 467 3 159

Aktiverat arbete för egen räkning 5 004 570

Övriga rörelseintäkter 221 571

Summa rörelsens intäkter m.m. 6 692 4 300

Övriga externa kostnader 4 -20 707 -12 487

Personalkostnader 7 -5 110 -4 599

Avskrivningar 3,5 -1 280 -1 728

Summa rörelsens kostnader -27 097 -18 814

Rörelseresultat -20 405 -14 514

Räntekostnader och liknande resultatposter -526 -65

Resultat före skatt -20 931 -14 579

Inkomstskatt 0 0

ÅRETS RESULTAT -20 931 -14 579

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -20 835 -14 555

Minoriteten -96 -24

Resultat per aktie före utspädning -2,69 -2,10

Resultat per aktie efter utspädning -2,69 .2,10

Antal utestående aktier vid periodens utgång 8 108 500 6 728 500

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 7 768 226 4 850 250

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 9 864 383 4 850 250
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i tusentals kronor Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för anläggningstillgångar 3 6 508 2 664

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 5 0 121

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 6 428 200

Summa anläggningstillgångar 6 936 2 985

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 61 74

Skattefordran 4 0

Övriga fordringar 1 132 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 253 3 642

3 449 3 715

Likvida medel 7 786 4 981

Summa omsättningstillgångar 11 236 8 696

SUMMA TILLGÅNGAR 18 172 11 681
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i tusentals kronor Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL och SKULDER

EGET KAPITAL

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital 1 401 1 163

Övrigt tillskjutet kapital 114 535 100 201

Annat eget kapital inklusive årets resultat -115 628 -93 078

Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 308 8 286

Innehav utan bestämmande inflytande -120 -24

Summa eget kapital 188 8 261

SKULDER

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 9 12 400 148

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 148 444

Leverantörsskulder 3 800 1 369

Aktuella skatteskulder 0 30

Övriga kortfristiga skulder 307 598

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 1 326 829

Summa kortfristiga skulder 5 584 3 272

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 172 11 681
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tusentals kronor Not 2021 2020

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -20 931 -14 579

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Aktiverat arbete för egen räkning -5 004 -570

Avskrivningar 1 280 1 728

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -24 654 -13 421

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

Förändring av kundfordringar 13 105

Förändring av kortfristiga fordringar 253 6 679

Förändring av leverantörsskulder 2 431 -2 654

Förändring av kortfristiga skulder 176 1 612

Kassaflöde från löpande verksamheten -21 781 -7 679

Investeringsverksamheten

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -228 0

Finansieringsverksamheten

Nyemission 14 647 22 261

Övriga inbetalningar 0 65

Återbetalda aktieägartillskott -1 789 0

Upplåning 12 400 0

Amortering -444 -10 577

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24 814 11 749

Årets kassaflöde 2 805 4 070

Likvida medel vid periodens början 4 981 910

Likvida medel vid periodens slut 7 786 4 981
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i tusentals kronor 2021 2020

Nettoomsättning 1 242 2 675

Aktiverat arbete för egen räkning 5 004 570

Övriga rörelseintäkter 221 555

Summa rörelsens intäkter m.m. 6 466 3 800

Övriga externa kostnader 4 -20 004 -11 877

Personalkostnader 7 -5 110 -4 599

Avskrivningar 3,5 -1 280 -1 728

Summa rörelsens kostnader -26 394 -18 205

Rörelseresultat -19 927 -14 405

Räntekostnader och liknande resultatposter -524 -54

Resultat före skatt -20 452 -14 459

Inkomstskatt 0 0

PERIODENS RESULTAT -20 452 -14 459
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i tusentals kronor Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för anläggningstillgångar 3 6 508 2 664

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 5 0 121

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 8 495 175

Andra långfristiga fordringar 6 428 200

923 375

Summa anläggningstillgångar 7 431 3 160

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 61 12

Skattefordran 4 0

Övriga fordringar 1 132 192

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 253 3 641

3 449 3 845

Likvida medel 7 764 4 978

Summa omsättningstillgångar 11 214 8 823

SUMMA TILLGÅNGAR 18 645 11 982
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i tusentals kronor Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 401 1 026

Ej registrerat aktiekapital 0 136

Fond för utvecklingsutgifter 4 727 1 383

6 129 2 545

Fritt eget kapital 11

Överkursfond 114 535 100 201

Ansamlad förlust -99 433 -79 915

Årets resultat -20 452 -14 458

-5 350 5 827

Summa eget kapital 779 8 372

SKULDER

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 9 12 400 148

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 148 444

Leverantörsskulder 3 694 1 369

Aktuella skatteskulder 0 30

Övriga kortfristiga skulder 297 789

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 1 326 829

Summa kortfristiga skulder 5 466 3 462

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 645 11 982
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tusentals kronor 2021 2020

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -20 452 -14 459

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Aktiverat arbete för egen räkning -5 004 -570

Avskrivningar 1 280 1 728

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -24 175 -13 301

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

Förändring av kundfordringar -49 43

Förändring av kortfristiga fordringar 445 6 598

Förändring av leverantörsskulder 2 325 -2 654

Förändring av kortfristiga skulder -25 1 817

Kassaflöde från löpande verksamheten -21 479 -7 496

Investeringsverksamheten

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -548 -135

Finansieringsverksamheten

Nyemission 14 647 22 326

Återbetalda aktieägartillskott -1 789 0

Upplåning 12 400 0

Amortering -444 -10 577

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24 814 11 749

Årets kassaflöde 2 787 4 119

Likvida medel vid periodens början 4 978 859

Likvida medel vid periodens slut 7 765 4 978
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NOTER

Not 1   Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i

enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1

Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med

föregående år.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till

balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på

rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i

rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på

finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella

poster.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits

eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det

är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att

tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett

tillförlitligt sätt.

Bolagets främsta intäktskälla är vinstdelning från förvaltning

av Nowofonden. Denna intäkt är helt rörlig och är beroende

på förvaltningsresultatet. Intäktsredovisning sker när

förvaltningsresultatet är fastställt vilket sker kvartalsvis.

Koncernredovisning

Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden.

Detta innebär att förvärvade verksamhetens identifierbara

tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt

upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens

anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de

förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen

redovisas skillnaden som goodwill.

Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget,

samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt

har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det

bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att utforma

företagets finansiella och operativa strategier i syfte att

erhålla ekonomiska fördelar.

Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner

mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras

i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida

inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har

elimineras i koncernresultaträkningen.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Immateriella tillgångar

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella

anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen.

Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av

en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång

aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade

nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i

BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

Balanserade utvecklingsutgifter

Utgifter som leder till förbättrade processer redovisas som

tillgång i balansräkningen om processen är tekniskt och

kommersiellt användbar, tillräckliga resurser finns för att

fullfölja utvecklingen och för att därefter använda den

immateriella tillgången.

Balanserade utvecklingsutgifter avser utgifter för

utvecklingsarbete av applikation. Aktivering har skett då

applikationen bedömts vara av väsentligt ekonomiskt värde

och för intäktsgenerering för bolaget under kommande år.

Det redovisade värdet inkluderar utgifter för direkta externa

utgifter, konsultarvoden, som kan hänföras till tillgången på

ett rimligt och konsekvent sätt. Utgifter som inte uppfyller

dessa kriterier för aktivering kostnadsförs när de uppkommer.

Utvecklingsutgifter redovisade i balansräkningen är upptagna

till anskaffningsvärde.

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar sker från

det att den immateriella anläggningstillgången är färdigställd.

Avskrivning av det avskrivningsbara beloppet görs linjärt över

den beräknade nyttjandeperioden.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas

till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade

avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade

nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 år

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringar i annans fastighet 3 år
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Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet.

Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part

i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas

bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden

från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har

överfört i stort sett alla risker och förmåner som är

förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort

från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på

annat sätt upphört.

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter

avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet

ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt

förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till

anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som

omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli

inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra

fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till

anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.

Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska

återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras

mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med

hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom

överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade

beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal som operationella

leasingavtal och som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatter

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår

samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som

ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den

skattesats som gäller per balansdagen.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar

som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga

ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester,

betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad

anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som

kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell

förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare

händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan

göras.

Pensioner
Företaget har betalat fastställda avgifter till andra juridiska

personer avseende försäkringar för enskilda anställda.

Företaget har inga legala eller informella förpliktelser att

betala ytterligare avgifter utöver betalningar av den

fastställda avgiften som redovisas som en kostnad i den

period där den relevanta tjänsten utförs.

Uppskattningar och bedömningar

När finansiella rapporter upprättas måste styrelsen och den

verkställande direktören i enlighet med tillämpade

redovisning- och redovisningsprinciper göra vissa

uppskattningar, bedömningar och antagande som påverkar

redovisningen och värdering av tillgångar, avsättningar,

skulder, intäkter och kostnader. De områden där resultat- och

balansräkningarna i framtiden, beskrivs nedan.

Betydande bedömningar
Följande är betydande bedömningar som har gjorts vid

tillämpning av de av Företagets redovisningsprinciper som

har den mest betydande effekten på de finansiella

rapporterna.

Aktivering av immateriella tillgångar

Fördelningen mellan utvecklingsfaserna i nya

utvecklingsprojekt av programvara och bestämning av

huruvida kraven för aktivering av utvecklingsutgifter är

uppfyllda kräver bedömningar. Efter aktivering övervakas

huruvida redovisningskraven för utvecklingskostnader

uppfylls även fortsättningsvis och om det finns indikationer

på att de aktiverade utgifterna kan vara utsatta för en

värdenedgång.
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Not 2 Intäktsfördelning

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Intäkter fondförvaltning 855 1 875

Förmedlingsprovisioner brutto 1 016 1 284

Vidareförmedlade provisioner (ingick 2020 i övriga rörelsekostnader) -404 0

Nettoomsättning 1 467 3 159

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 8 465 7 895

Inköp 5 004 570

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 469 8 465

Ingående avskrivningar -5 802 -4 194

Årets avskrivningar -1 159 -1 608

Utgående ackumulerade avskrivningar -6 961 -5 802

Utgående redovisat värde 6 508 2 664

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 8 465 7 895

Inköp 5 004 570

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 469 8 465

Ingående avskrivningar -5 802 -4 194

Årets avskrivningar -1 159 -1 608

Utgående ackumulerade avskrivningar -6 961 -5 802

Utgående redovisat värde 6 508 2 664
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  Not 4 Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning,

övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser

vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter

Koncernen och Moderbolaget 2021 2020

Grant Thornton

Revisionsuppdrag 178 60

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 112

178 172

Not 5 Byggnader och mark

Koncernen och moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 362 362

Inköp 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 362 362

Ingående avskrivningar -241 -121

Årets avskrivningar -121 -121

Utgående ackumulerade avskrivningar -362 -242

Utgående redovisat värde 0 121

Not 6 Andra långfristiga fordringar

Koncernen och moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 200 190

Lämnad deposition 50 0

Kapitaliserade anskaffningskostnader 178 0

Omklassificering 0 10

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 428 200
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Not 7 Anställda och personalkostnader

Samtliga anställda är anställda i moderbolaget

Koncernen och Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

Medelantalet anställda

Kvinnor 3 3

Män 2 2

5 5

Könsfördelning i företagsledningen

Andel kvinnor i procent

Styrelsen 50% 50%

Företagsledningen 25% 25%

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 1 243 1 050

Övriga anställda 2 008 1 833

3 250 2 883

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 167 104

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 1 216 971

1 333 1 076

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 4 583 3 959
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Not 8 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 175 50

Inköp 0 0

Omklassificeringar 0 -10

Aktieägartillskott 320 135

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 495 175

Utgående redovisat värde 495 175

Not 9 Skulder till krediinstitut

Koncernen och moderbolag 2021-12-31 2020-12-31

Ingående balans 148 10 725

Kvittningsemission -9 910

Amortering -148 -667

Upplåning 12 400 0

12 400 148

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen och moderbolag 2021-12-31 2020-12-31

Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter 744 594

Upplupen ränta 260 0

Övriga upplupna kostnader 322 235

1 326 829
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Not 11 Förslag till resultatdisposition

Ansamlad förlust -99 433 058

Överkursfond 114 535 309

Årets förlust -20 451 752

Totalt -5 349 502

Disponeras så att I ny räkning överföres -5 349 502

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Den 11:e januari lanserade Bolaget en helt ny version av sin spar-app med en kraftigt förbättrad användarupplevelse och
flera nya funktioner.

Den 24:e januari kallade bolaget på den andra delen av kreditramen om 7 MSEK.

Den 2:a februari tillträde Bolaget aktierna i QQM Fund Management AB. Nowos ägarandel uppgår till 72% av det totala
antalet aktier. I samband med tillträdet så beslutade styrelsen att emittera 399 542 aktier i en riktad nyemission till vissa
av ägarna i QQM som utgör 100% av betalningen för aktierna. Teckningskursen uppgår till 34,50 kr per aktie. Antalet
aktier i Bolaget ökade genom emissionen från 8 108 500 till 8 508 042 aktier. Det egna kapitalet ökade med 13 784 TSEK.

Delar av Bolagets utvecklingsteam är baserat i Ukraina. Rysslands invasion som vid avgivandet av denna årsredovisning
pågick har inneburit marginella svårigheter att upprätthålla samma utvecklingstakt som innan. Detta påverkar dock inte
den dagliga driften av plattformen. Det är svårt att i dagsläget överblicka konsekvenserna på längre sikt.

Not 13 Ställda säkerheter 2021-12-31 2020-12-31

Företagsinteckning 2 000 2 000

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Stockholm den 7 april 2022

Sven Estwall, Ordförande Sten Andersen

Pernilla Hurtig                                                                                 Pingis Berg-Hadenius

Rutger Selin, Verkställande Direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 7 april 2022
Grant Thornton

Marcus Jonasén
Auktoriserad Revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Nowonomics AB (publ)

Org.nr. 556990-1795

Rapport om årsredovisningen och

koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och

koncernredovisningen för Nowonomics AB (publ) för år 2021.

Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på

sidorna 8-26 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och

koncernredovisningen upprättats i enlighet med

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden

rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella

ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella

resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens

och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer

resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och

för koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on

Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar

enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet

"Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till

moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige

och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa

krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga

och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncern-

redovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än

årsredovisningen, och koncernredovisningen och återfinns på

sidorna 1-7 samt 30-33. Det är styrelsen och verkställande

direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och

koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi

gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra

information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och

koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den

information som identifierats ovan och överväga om

informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med

årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna

genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat

under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt

verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna

information, drar slutsatsen att den andra informationen

innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att

rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har

ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen

upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt

årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören

ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är

nödvändig för att upprätta en årsredovisning och

koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller

misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och

koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande

direktören för bedömningen av bolagets och koncernens

förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är

tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att

fortsätta verksamheten och att använda antagandet om

fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte

om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera

bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något

realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida

årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror

på oegentligheter eller misstag, och att lämna en

revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig

säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för

att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i

Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet

om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
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oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de

enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i

årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under

hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga

felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen,

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar

och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa

risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och

ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd

av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som

beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta

agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,

felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna

kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till

omständigheterna, men inte för att uttala oss om

effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som

används och rimligheten i styrelsens och verkställande

direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande

upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och

verkställande direktören använder antagandet om fortsatt

drift vid upprättandet av årsredovisningen och

koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i

de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon

väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller

förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets

och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi

drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,

måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på

upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen

om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana

upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om

årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser

baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet

för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller

förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan

fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen

och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,

däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och

koncernredovisningen återger de underliggande

transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en

rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis

avseende den finansiella informationen i enheterna eller

affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande

avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,

övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är

ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.

Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser

under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i

den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och

koncernredovisningen har vi även utfört en revision av

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för

Nowonomics AB (publ) för år 2021 samt av förslaget till

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens

ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för

räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns

ansvar". Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och

koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt

fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga

och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid

förslag till utdelning innefattar detta bland annat en

bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de

krav som bolagets och koncernens verksamhetsart,

omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och

koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och

ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen

av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att

fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska

situation och att tillse att bolagets organisation är utformad

så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets

ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett

betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den

löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
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anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är

nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i

överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen

ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed

vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis

för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om

någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något

väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot

bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,

årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner

av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om

detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om

förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti

för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige

alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som

kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett

förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är

förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige

använder vi professionellt omdöme och har en professionellt

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av

förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst

eller förlust grundar sig främst på revisionen av

räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som

utförs baseras på vår professionella bedömning med

utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi

fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och

förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där

avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för

bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,

beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden

som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som

underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi

granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 7 april 2022

Grant Thornton Sweden AB

Marcus Jonasén

Auktoriserad revisor
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AKTIEN OCH ÄGARNA

Per den 31 december 2021 hade Nowo 8 108 500 aktier och
ett aktiekapital på 1 401 TSEK.

Nowo har endast ett utstående aktieslag. Den 2 februari 2022
beslutade styrelsen att genomföra en riktad nyemission om
399 542 aktier i samband tillträdet till aktierna i QQM Fund
Management AB. Efter emissionen har Nowo 8 508 042
aktier.

Bolagets aktier samt teckningsoptioner handlas på NGM
Nordic SME sedan den 7 april 2021. Aktiekursen uppgick per
30 december 2021 till 45,8 SEK per aktie.

Teckningsoptioner
Bolaget har utgivit totalt 3 432 742 teckningsoptioner i totalt
tre serier, TO1, TO2 och TO3 samt 280 000 teckningsoptioner
inom ramen för ett incitamentsprogram för ledande
befattningshavare. Vid fullt utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner skulle antal aktier öka med 3 712 742
innebärande en total utspädning om 32,8%.

TO1
Antal teckningsoptioner av serie TO1 uppgår till 2 969 400.
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.

TO2
Antal teckningsoptioner av serie TO2 uppgår till totalt 231
671 och har emitterats till Bolagets långivare. Varje
teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny
aktie i Bolaget under nyttjandeperioden från och med den 23
maj 2023 till och med den 7 juni 2023.

Teckningskursen kommer att uppgå till 70 procent av den
genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på NGM
Nordic SME under perioden från och med den 5 maj till och
med den 19 maj 2023. Teckningskursen kan dock lägst uppgå
till aktiens kvotvärde och högst 85 SEK per aktie.
Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer vid fullt nyttjande
att tillföra Bolaget maximalt 39,3 MSEK före
emissionskostnader.

TO3
Antal teckningsoptioner av serie TO3 uppgår till totalt 231
671. Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en
(1) ny aktie i Bolaget under nyttjandeperioden från och med
den 14 juni 2024 till och med den 28 juni 2024.

Teckningskursen kommer att uppgå till 70 procent av den
genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på NGM
Nordic SME under perioden från och med den 29 maj till och
med den 12 juni 2024. Teckningskursen kan dock lägst uppgå
till aktiens kvotvärde och högst 100 SEK per aktie.
Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer vid fullt nyttjande
att tillföra Bolaget maximalt 46,3 MSEK före
emissionskostnader.

Incitamentsprogram
Teckningsoptionerna som emitterats inom ramen för ett
incitamentsprogram till ledande befattningshavare berättigar
till teckning av aktier i Nowo under perioden 16 december
2022 – 16 januari 2023.

Teckningskursen uppgår till 17,64 kronor

Bemyndigande
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.

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.

Mentor
Aktieinvest FK AB är Bolagets mentor i enlighet med
regelverket för NGM Nordic SME.

Aktieinvest nås på telefon +46 739 496 250 och på email
ca@aktieinvest.se
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AKTIEÄGARE PER 31 DECEMBER 2021

Aktieägare Antal Procent

1 Capitator AB 1 342 950 16,56%

2 Mangold AB 1 110 522 13,70%

3 Egonomics AB 703 314 8,67%

4 Skälsö Intressenter AB 474 000 5,85%

5 Max Bonnier 390 496 4,82%

6 Bernt Lundberg Fastigheter AB 336 666 4,15%

7 Lisa Keyling 320 598 3,95%

8 NFT Ventures 285 400 3,52%

9 Future Pension 237 030 2,92%

10 Övriga aktieägare 2 907 524 35,86%

Summa 8 108 500 100,00%
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ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Nowonomics AB (publ) organisationsnummer
556990-1795, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämman
torsdagen den 28 april 2022 kl. 15.00. Med anledning av
coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska
genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och
utomstående, samt att aktieägare ska ha möjlighet att utöva
sin rösträtt endast per post före stämman enligt lag
(2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget
välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid
stämman genom förhandsröstning (poströstning) i den
ordning som beskrivs nedan.
Informationen om de vid stämman fattade besluten
offentliggörs torsdagen den 28 april 2022 så snart utfallet av
röstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta på stämman m.m.
Den som önskar delta i bolagsstämman ska:

● vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 21
april 2022 och,

● anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 27
april 2022, genom att skicka in komplett
postomröstningsformulär och, i förekommande fall,
fullmakter, registreringsbevis och andra
motsvarande behörighetshandlingar i enlighet med
anvisningarna under rubriken ”Information om
poströstning” nedan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom
bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga
rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i
eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k.
rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört
rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast
torsdagen den 21 april 2022, vilket innebär att aktieägare
som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta
förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Information om poströstning
Bolaget ha beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin
rösträtt endast genom poströstning med stöd av lag
(2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta
innebär att årsstämman hålls utan närvaro av aktieägare,
ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon
stämma med möjlighet att delta fysiskt.
Ett poströstningsformulär finns tillgängligt på Bolagets
webbplats, investor.nowonomics.com, från och med
torsdagen den 31 mars 2022. Poströstningsformuläret ska
vara ifyllt och mottaget av Bolaget senast tisdagen den 26
april 2022.

Formuläret skicka in via e-post till anmalan@nowo.se En
poströst kan återkallas fram till och med tisdagen den 26 april
genom att skicka ett e-post till anmalan@nowo.se. Om två
eller fler formulär har samma datering kommer endast det
formulär som sist mottagits att beaktas.
Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att
markera ett av svarsalternativen vid respektive punkt i
formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med
särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort
tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Vidare
instruktioner finns i poströstning formuläret.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda
dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av
juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig
firmatecknare bifogas. Fullmakten är giltig ett år efter
utfärdandet, men kan vara giltig upp till fem år efter
utfärdandet om detta särskilt anges. Registreringsbeviset får
inte vara äldre än ett år. Fullmakten samt eventuella
registreringsbevis ska bifogas till postomröstningsformuläret.
Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets webbplats
investor.nowonomics.com. För frågor om årsstämman
vänligen kontakta Bolaget via e-post till anmalan@nowo.se.

FINANSIELL KALENDER
Årsstämma 2022-04-28
Delårsrapport H1 2022 2022-07-18
Bokslutskommuniké 2022 2023-02-24
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