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Q3 2022 ett kvartal med kraftig omsättningsökning

Årets tredje kvartal bjöd på en rejäl omsättningsökning i förhållande till motsvarande period föregående år. Ökningen var hela 283 % i ökad
nettoomsättning. I övrigt präglades årets tredje kvartal av ett större fokus som visat sig bära frukt i slutet av perioden och som gett positiva
tecken in på årets avslutande del. Bolaget ser en kraftigt ökad aktivitet genom bland annat 240 % fler spartransaktioner jämfört med Q3 2021.

Bolaget anser sig stå emot i de oroliga tider som drabbar många privatpersoner och ser en ökad aktivitet hos våra medlemmar. Den
sammanlagda fondförmögenheten under förvaltning uppgick till ca 756 MSEK mot 609 MSEK, +24% jämfört med motsvarande period förra
året. Detta tillsammans med den ökade aktiviteten i de olika sparsätten gör att Bolaget kan bekräfta att nyttan som Nowo erbjuder i och med
möjligheten att spara långsiktigt efter medlemmens egna förutsättningar även fungerar i tuffare ekonomiska tider. Q3 har präglats av
utveckling och förberedelser för att ytterligare och i snabbare takt kunna öka Bolagets omsättning och lönsamhet i kommande kvartal genom
att vi har lanserat två nya tjänster och etablerat ett säljteam.

PERIODEN I SAMMANDRAG JULI-SEPTEMBER
● Nettoomsättningen uppgick till 2 837 (740) TSEK motsvarande en tillväxt om 283%
● Aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 2 273 (1 672) TSEK
● Likvida medel uppgick per 30 september till 33 002 (3 105) TSEK
● Periodens kassaflöde uppgick till -5 805 (-4 042) TSEK
● Den sammanlagda fondförmögenheten under förvaltning uppgick till ca 756 187 TSEK (609 965 TSEK)
● Periodens resultat efter skatt uppgick till -4 176 (-2 635) TSEK
● Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,51 (-0,31)

PERIODEN I SAMMANDRAG JANUARI-SEPTEMBER
● Nettoomsättningen uppgick till 6 341 (1 490) TSEK motsvarande en tillväxt på 326%
● Aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 3 503 (2 998) TSEK
● Periodens kassaflöde uppgick till 25 216 (-1 876) TSEK varav kassaflöde från finansiell verksamhet 45 368 (12 565) TSEK
● Den sammanlagda fondförmögenheten under förvaltning uppgick till ca 756 187 TSEK (609 965 TSEK)
● Periodens resultat efter skatt uppgick till -22 273 (-11 979) TSEK
● Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -2,52 (-1,56)

Den ökade omsättningen härleds till dels tack vare ett växande antal aktiva medlemmar som sparar med oss och dels ett utökat fondutbud.
De ökade kostnaderna beror på ökat antal anställda främst inom förvaltning, försäljning och it-utveckling.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN
● I kvartalet ökade det samlade förvaltade kapitalet till 756 187 TSEK (609 965 TSEK) vilket motsvarar en ökning med 24%.
● Fonden Equity Hedge har i september placerat sig som nr 2 i Barclay Hedge ranking av Aktie Marknadsneutrala fonder.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
● Den 11 november valde en extra bolagsstämma Amelie Söderberg som ny styrelseledamot. Amelie ersatte Pingis Hadenius som

ledamot.
● I oktober började Nowo erbjuda en trygghetsförsäkring i samarbete med försäkringsbolaget Maiden General Försäkring AB till sina

medlemmar.
● Vårt fondbolag har lämnat in en ansökan till Finansinspektionen avseende diskretionär förvaltning.
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Finansiell information TSEK Q3 2022 Q3 2021 2022-01-01
2022-09-30

2021-01-01
2021-09-30

Helår
2021

Nettoomsättning 2 837 740 6 341 1 490 1 467

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 303 -2 288 -16 964 -11 002 -19 125

Likvida medel 33 002 3 105 33 002 3 105 7 786

Ack.fondförmögenhet, AUM, Nowo Global Fund
och Equity Hedge

756 187 609 965 756 187 609 965 657 653

Antal nya fondregistreringar under perioden 2 155 3 705 12 535 8 630 15 080

NOWO I KORTHET

ÖVERSIKT

NOWO är ett fintechbolag med verksamhet i Sverige som
tillhandahåller en digital sparplattform och via det egna
fondbolaget som förvaltar de två fonderna Nowo Global Fund och
Equity Hedge. 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 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 i appen mellan olika sparsätt allt
eftersom deras livssituation förändras över tid.

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 pensionsspar
marknaden i Sverige och övriga Europa. Att kontinuerligt förbättra
användarupplevelsen för kunderna och genom effektiv
marknadsföring nå en god tillväxt under de

kommande åren. Detta ska ske genom förbättrad lönsamhet och
till en lägre kundanskaffningskostnad i takt med att Bolagets
varumärkeskännedom ökar och 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
• Aktiv förvaltning med systematisk modell av fonderna
• Attraktivt och kompletterande produktutbud

NOWO KONCERN
Nowo koncern består av moderbolaget Nowonomics AB och
dotterbolagen QQM Fund Management AB och Affiligreat AB.
Nowo driver och utvecklar Nowo appen som verktyg för våra
medlemmar att spara enklare till sin pension. QQM som står
under Finansinspektionens tillsyn förvarar och förvaltar
kundernas sparande och arbetar aktivt för att ge god avkastning
på kundernas sparande.

ANSTÄLLDA OCH ORGANISATION
Bolaget har per datumet för delårsrapportens avgivande tretton
heltidsanställda medarbetare samt ett dedikerat utvecklingsteam
på åtta personer som arbetar med den kontinuerliga utvecklingen
av Bolagets tekniska plattform.
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VD HAR ORDET

Vägen är lagd och farten ökar. Trots en del
gropar så närmar vi oss målet. Steg för steg.

Det senaste året har bjudit på allt annat än ”perfekta förhållanden”
för ett bolag som vill hjälpa svenskarna att spara långsiktigt mot
sin framtida pension. Elkris, bränslepriser som rusar,
räntehöjningar och kraftig inflation. Allt är saker som i teorin
skulle få svenskarna att prioritera sin vardagsekonomi framför sin
framtida dito. Men, trots allt detta så är det med en stor stolthet
som jag kan presentera Nowos siffror. Vår nettoomsättning har
ökat från 1,5 MSEK till 6,3 MSEK och om vi tittar på årets första 9
månader mot motsvarande tid 2021, en ökning med drygt 300 %.

Kanske en ännu viktigare temperaturmätare på att vår tjänst är
relevant är det faktum att antalet initierade spartransaktioner har
ökat med 240 % under perioden. Ett direkt resultat av detta är
också att den sammanlagda fondförmögenheten under
förvaltning uppgick till ca 756 miljoner jämfört med ca 609
miljoner 2021 vilket visar att vi verkligen har fått upp farten!

Steg för steg så bygger vi också våra intäkter. Under Q3 2022 så
har vi lanserat inte mindre än två nya tjänster. Dels så har vi
lanserat Nowo+ som erbjuder Nowos medlemmar en ny och
förbättrad Nowo upplevelse och dels så har vi lanserat Nowo
Trygghetsförsäkring som är en sparförsäkring i händelse av
arbetslöshet eller sjukdom.

Kärnan av vår affär är så klart förvaltningen av våra medlemmars
sparande. Vi har lämnat in en ansökan till FI avseende
diskretionär förvaltning. Målsättningen är att kunna utöka
möjligheterna för våra medlemmar att placera sina investeringar
mer utifrån risk, ålder och vilja.

Det viktigaste kvittot på vår relevans och vår produkt är trots allt
det fortsatta inflödet av nya medlemmar. Människor som trots
svåra ekonomiska tider hittar till oss och startar ett långsiktigt
sparande utifrån sina egna förutsättningar och på så sätt bygger
sin egen ekonomiska ryggrad och stolthet. Detta är något som
gör mig otroligt stolt att vara VD för Nowo. Vår medlemsbas har
sedan september 2021 växt med inte mindre än 34 %. Vi ser fram
emot att välkomna än fler medlemmar till oss under Q4 2022 och
nästa år. Alla ska med i den folkrörelse för bättre pensioner vi
skapar, steg för steg.

Vårt team har ökat, bland annat så har vi skapat en helt ny
säljorganisation som tar hand om försäljningen av våra nya
tjänster. Vi ser ett positivt mottagande av både Nowo+ och Nowo
Trygghetsförsäkring. Det fina mottagandet stärker oss i vårt
arbete att kunna erbjuda smarta lösningar för våra medlemmar,
inte bara kring det långsiktiga sparandet men även i andra delar
av våra medlemmars vardag och ekonomi.

Vi har bara börjat och precis som vår nya reklamkampanj Steg för
Steg mot en bättre pension så arbetar vi steg för steg för att
förbättra och förfina vårt erbjudande till att bli en verklig utmanare
till de mer etablerade aktörerna inom långsiktigt sparande och
privatekonomi. Det kommer ta tid men vi tar oss dit.

Rutger Selin, Verkställande direktör
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KOMMENTARER TILL PERIODEN

Resultat-, balans- samt kassaflödesposter avser perioden juli till
och med september 2022. Jämförelseposterna inom parentes
avser motsvarande period föregående år.

Delårsrapporten är upprättad enligt Årsredovisnings-
lagen och BFNAR 2012:1 (K3). Samma principer och
beräkningsgrunder har tillämpats som i senaste
årsredovisningen. För fullständiga redovisnings- och
värderingsprinciper se årsredovisning för 2021.

INTÄKTER OCH KOSTNADER
Nettoomsättningen uppgick till 2 837 TSEK (740).

Övriga externa kostnader uppgick under perioden till 5 014 TSEK
(3 533).

Personalkostnaderna uppgick under perioden till 2 408 TSEK (1
216). Ökningen är framförallt relaterad till fondbolaget och
försäljningsorganisationen. Genomsnittligt antal anställda
uppgick till 11.

Avskrivning på aktiverade utvecklingskostnader uppgick under
perioden till -1 261 TSEK (-334).

RESULTAT
Rörelseresultatet uppgick under perioden till -3 564 TSEK (-2 623).
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2 303 (-2 288).

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 982
TSEK (-3 881). Kassaflödet från investeringsverksamheten
uppgick till 178 TSEK (-50). Kassaflödet från
finansieringsverksamheten uppgick till 0 TSEK (-111). Likvida
medel uppgick den 30 september 2022 till 33 002 TSEK (3 105).

Bolagets anläggningstillgångar utgjordes huvudsakligen av
Goodwill om 9 855 TSEK (0) samt aktiverade
utvecklingskostnader med ett bokfört värde på 8 413 TSEK (6
514). Avskrivning på aktiverade utvecklingskostnader sker med
20% per år.

Bolagets omsättningstillgångar utgjordes främst av likvida medel.

KONCERNSTRUKTUR
Nowonomics AB (publ), (Nowo), är moderbolag i en koncern som
utgörs av moderbolaget och de två dotterbolagen Affiligreat AB
som efter förvärv av minoitetsägarens aktier den 7 november ägs
till 100% och QQM Fund Management AB som ägs till 72%.

MODERBOLAGET
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet till
44 TSEK (784). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6
225 TSEK (-2 334). Eget kapital uppgick till 31 426 TSEK (9 510).

AKTIEN
Per den 30 september 2022 hade Nowo 10 983 562 utestående
aktier och ett aktiekapital på 1 898 TSEK.  Nowo har endast ett
utstående aktieslag.

Per den 30 september 2022 hade Nowo 463 342 utestående
teckningsoptioner som vid fullt nyttjande kan komma att tillföra
Bolaget maximalt 85,6 MSEK före emissionskostnader.

Bolagets aktier samt teckningsoptioner handlas på NGM Nordic
SME sedan den 6 maj 2021. Aktiekursen uppgick per 30
september 2022 till 14,00 SEK per aktie.

Aktieägare per 30 september 2022

Aktieägare Antal Procent

Capitator AB 2 047 100 18,64%

Mangold AB 1 274 338 11,60%

Go Mobile Nu AB 966 442 8,80%

Skälsö Intressenter AB 723 000 6,58%

Bernt Lundberg Fastigheter AB 553 332 5,04%

Bernhard Von der Osten-Sacken 535 865 4,88%

Egonomics AB 529 009 4,82%

Maximilian Bonnier 390 496 3,56%

Mangold Fondkommission AB 363 354 3,31%

Övriga aktieägare 3 600 626 32,78%

Summa 10 983 562 100,00%
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TECKNINGSOPTIONER
Bolaget hade per 30 september 2022 463 342 utestående
teckningsoptioner i två serier 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 743 342
innebärande en total utspädning om 6,36%.

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.

BEMYNDIGANDEN
Årsstämman den 28 april 2022 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.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN
● Vår fond Equity Hedge har i Barclays Hedge ranking för

september placerat sig som nummer 2 i klassen
Aktiemarknads neutrala fonder

● I kvartalet ökade antal spartransaktioner med 240%
jämfört med motsvarande kvartal 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
● Den 11 november valde en extra bolagsstämma Amelie

Söderberg som ny styrelseledamot. Amelie ersatte
Pingis Hadenius som ledamot.

● I oktober började Nowo erbjuda en trygghetsförsäkring
i samarbete med försäkringsbolaget Maiden General
Försäkring AB till sina medlemmar.

● Dotterbolaget QQM Fund Management AB har lämnat
in en ansökan om diskretionär förvaltning till FI.

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER
Inga närståendetransaktioner har inträffat under perioden.

FINANSIELL KALENDER
Bokslutskommuniké 2022 2023-02-24

GRANSKNING AV REVISOR
Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning
av bolagets revisor.

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
rutger.ahlerup@aktieinvest.se

STYRELSENS & VD:s FÖRSÄKRAN
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att
delårsrapporten 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 17 NOVEMBER 2022
Sven Estwall, Styrelseordförande
Rutger Selin, verkställande direktör
Per Anders Tammerlöv, Styrelseledamot
Jeanette Carlsson Hauff, Styrelseledamot
Amelie Söderberg, Styrelseledamot
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Q3 2022 Q3 2021 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01

Belopp i tusentals kronor 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

Nettoomsättning 2 837 740 6 341 1 490 1 467

Aktiverat arbete för egen räkning 2 273 1 672 3 503 2 998 5 004

Övriga rörelseintäkter 9 48 52 147 221

Summa rörelsens intäkter m.m. 5 119 2 460 9 896 4 635 6 692

Övriga externa kostnader -5 014 -3 533 -20 217 -11 926 -20 707

Personalkostnader -2 408 -1 216 -6 643 -3 712 -5 110

Avskrivningar -1 261 -334 -3 080 -910 -1 280

Summa rörelsens kostnader -8 683 -5 083 -29 940 -16 548 -27 097

Rörelseresultat -3 564 -2 623 -20 044 -11 913 -20 405

Varav rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 303 -2 288 -16 964 -11 002 -19 125

Resultat från finansiella poster -612 -12 -2 229 -66 -526

Resultat före skatt -4 176 -2 635 -22 273 -11 979 -20 931

Inkomstskatt 0 0 0 0 0

PERIODENS RESULTAT -4 176 -2 635 -22 273 -11 979 -20 931

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -4 671 -2 540 -22 918 -11 927 -20 835

Minoriteten 495 -94 645 -51 -96

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,51 -0,31 -2,52 -1,56 -2,69

Antal utestående aktier vid periodens utgång 10 983 562 8 108 500 10 983 562 8 108 5002 8 108 500

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 9 082 829 8 108 500 9 082 827 7 648 500 7 768 226
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Belopp i tusentals kronor 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill 9 855 0 0

Balanserade utgifter för anläggningstillgångar 8 413 6 514 6 508

Materiella anläggningstillgångar 56 30 0

Finansiella anläggningstillgångar 250 250 428

Summa anläggningstillgångar 18 574 6 794 6 936

Omsättningstillgångar .

Kundfordringar 63 133 61

Övriga fordringar 185 458 1 136

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 375 3 443 2 253

Likvida medel 33 002 3 105 7 786

Summa omsättningstillgångar 37 625 7 139 11 236

SUMMA TILLGÅNGAR 56 199 13 933 18 172

EGET KAPITAL

Aktiekapital 1 898 1 401 1 401

Övrigt tillskjutet kapital 166 339 116 053 114 535

Balanserad vinst inkl. periodens resultat -138 546 -106 780 -115 628

Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare 29 691 10 674 308

Minoritetsintresse 525 -39 -120

Summa eget kapital 30 217 10 635 188

SKULDER

Långfristiga skulder 19 400 0 12 400

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 333 148

Leverantörsskulder 2 592 1 350 3 800

Övriga kortfristiga skulder 65 832 308

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 927 783 1 328

Summa kortfristiga skulder 6 583 3 298 5 584

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 56 199 13 933 18 172
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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 2021-01-01 1 027 100 337 -93 079 8 285 -24 8 261

Periodens resultat -20 835 -20 835 -96 -20 391

Nyemission 375 14 198 75 14 648 0 14 648

Återbetalning aktieägartillskott -1 789 -1 789 -1 789

Utgående balans per 2021-12-31 1 402 114 535 -115 628 309 -120 188

Ingående balans per 2022-01-01 1 402 114 535 -115 628 309 -120 188

Periodens resultat -22 918 -22 918 645 -22 273

Nyemission 496 51 804 52 300 52 300

Övrigt/avrundning 542 542 542

Utgående balans per 2022-09-30 1 898 166 339 -138 546 30 054 525 30 216
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Q3 2022 Q3 2021 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01

Belopp i tusentals kronor 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -4 176 -2 635 -22 273 -11 979 -20 931

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -1 188 -1 421 -702 -2 171 -3 724

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital -5 364 -4 056 -22 975 -14 150 -24 525

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar -2 687 1 295 -1 047 -88 266

Förändring av kortfristiga skulder 2 069 -1 120 1 022 -153 2 607

Kassaflöde från löpande verksamheten -5 982 -3 881 -23 000 -14 391 -21 781

Investeringsverksamheten

Finansiella anläggningstillgångar 178 -50 178 -50 -228

Företagsförvärv 0 0 2 671 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 178 -50 2 849 -50 -228

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 0 38 516 14 687 14 647

Återbetalda aktieägartillskott 0 0 0 -1 789 -1 789

Upplåning 0 0 7 000 0 12 400

Amortering 0 -111 -148 -333 -444

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -111 45 368 12 565 24 814

Periodens kassaflöde -5 805 -4 042 25 216 -1 876 2 805

Likvida medel vid periodens början 38 807 7 147 7 786 4 981 4 981

Likvida medel vid periodens slut 33 002 3 105 33 002 3 105 7 786
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MODERBOLAGETS SIFFROR I SAMMANDRAG

Resultaträkning Q3 2022 Q3 2021 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01

Belopp i tusentals kronor 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

Rörelsens intäkter 2 444 2 504 4 163 4 447 6 466

Rörelsens kostnader -8 061 -4 831 -23 608 -16 107 -26 394

Rörelseresultat -5 616 -2 327 -19 445 -11 660 -19 927

Varav rörelseresultat före avskrivningar
(EBITDA) -4 909 -2 011 -17 847 -10 750 -18 647

Resultat från finansiella poster -609 -7 -2 209 -61 -524

Resultat före skatt -6 225 -2 334 -21 654 -11 721 -20 452

Inkomstskatt 0 0 0 0 0

PERIODENS RESULTAT -6 225 -2 334 -21 654 -11 721 -20 452

Balansräkning
Belopp i tusentals kronor 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Andelar i koncernföretag 14 629 353 495

Balanserade utgifter för anläggningstillgångar 8 413 4 842 6 508

Finansiella anläggningstillgångar 390 495 428

Omsättningstillgångar 1 107 3 838 3 449

Likvida medel 32 315 3 090 7 764

Summa tillgångar 56 854 12 647 18 645

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital 31 426 9 510 779

Långfristiga skulder 19 400 333 12 400

Kortfristiga skulder 6 028 2 805 5 466

Summa skulder och eget kapital 56 854 12 647 18 645
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Nowonomics AB (publ)
Artillerigatan 42

114 45 Stockholm
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